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METAI XXXVIII

Hitleris “Tikisi
Išlaikyti.

Priimtas Bilius Skiria
Kalininas perskaitė per
Maskvos radiją straipsnį,
Mirties Bausmę’ĮKenkejams
pareikšdamas, jog Hitleris

Leonas Blum ir kiti buvę
Francuzijos premjerai iš tikisi sumobilizuoti visų už
Anglijos
užsienio
reika’
gabenti Vokietijon.
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ti visą tų kraštų maistą ir
Londono radijas
Eden.
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pradedam savo užpuolikus
bė franeuzų kalboj, kad turtus, ii- tuo budu tikisi ga- Laikraščiai gali kritikuoti kinti nusikalstamą veiksmą
Washingtonan
svarbiems
ir nepraneš apie tai atatin
mušti. Musų sūnus, broliai
Koenigsberge (Karaliaučių- lesias atsilaikyti prieš alianvaldžią., valdininkus ir
Paskolos lakštai parduoda ir tėvai turi eiti į tikią kovą. pasitarimams, jau parskri je), Vakarų Rusuose, na- tų galybę. Jis tikisi, kad vo
kamiems valdžios orga
įstatymus.
mi po $25, $50, $100, $500 Musų nuostoliai jau darosi do atgal i Londoną. Atsi čiai laiko kalėjiman uždarę kiečiai yra ištvermingesni,
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Washingtone
ir $1,000.
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Rūmai
pereitą
Gi tiems, kurie padės ko
didesni. Ir jie neis mažyn.
buvusius Francuzijos prem- negu kitų kraštų gyventojai,'
Jungtinių Valstijų valO ką mes turim daryti pa- su musų Valstybės Depar jeius Leoną Blumą ir Paulą ir todėl Vokietija galėsianti [ skaitę priėmė bilių, kuriuo kiu nors budu priešo valsty
pareiškimą.

džia prašo paskolinti jai ljisilikę namie? Mes turim pa- tamento vedėju Hullu. sve Renaudą, o taip pat ir mi- atsilaikyti prieš tris daug 'valsty bės priešams ir kenkė- bei ar jos agentams, skiria
didesnes valstybes — Ame-Jams skiriama mirties baus- ma mirties bausmė.
bilionų dolerių karo reika- dėti savo ai mijai ir laivy- čias nuoširdžiai padėkojo nisterį žoržą Mandeli.
Kas duos priešo valstybės
lams. Paskolos kėlimas pra- nui ginklais. Mes turim sta- šios šalies valdžiai ir visuo Reanaudą ir Mandeli vi- riką. Angliją ir Sovietų Ru- mė. Dabar bilius perduotas
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lui reikia labai daug pinigų.
naciams da pereita lapkri- Bet Hitleris daug ko tikėRūmai dėl to biliaus gin- glaudą, žinodamas kad jis
sitarimų Washingtone jis čio mėnesį, bet apie Blumą josi, tačiau visos jo viltys vijosi 3 dienas. Jam buvo yra priešo valstybės agenAr mes galėsime tokią Todėl valdžia kelia šitą įsitikinęs,
jog Amerikos ir sužinota tik dabar. Blum pasibaigė niekais. Jis tikė-į stiprios opozicijos.
Tūli tas. tam numatoma mirties
milžinišką sumą sukelti?
trylikos bilionų paskolą.
Anglijos pažiūros Į šių die- buvo Francuzijos socialistu josi į kelias sąvaitės sunai- kongresmanai aiškino, kad bausmė,
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Kas rinks pinigus,. laikys
turėsime sukelti ją greitai.
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ar
tai
butų
vietos
valdininuzdl
austai zonas, arba isOrlaivių.
statyta jau nemaža laivų, bus musų paskola karui.
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džiamas tiktai karo laikui,
Mes turim tęsti statybą to- $1,000. Perkant įmokama gijoj,
(Daladier) ir geneio.ą Ga- gvOje, kad šįmet Jungtinėse Siūlo Imti Mėsą iš ir už šešių mėnesių karui pa
vodama už laisvę, negu (Daladier)
liau. Mes sumušėm visus re-įtįk 75 nuošimčius pažymė- grįžtų į svetimą jungą, šitą meliną. Jie esą išgabenti dėl Valstijose busią pastatyta
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lio
Orlaivius.
į: is vienos puses mes ne- jisai
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goja. kad nepabėgtų. Klau
mos
mėsą.
tunm
nustatę
mas>
,
iepė
nunešti tu05 pi.
De
Gaulle
’
ui
Londone
tele

kos
Generolas.
liaus priėmimas pakeltų
Einant
“
Keleiviui
”
spau

siama,
kodėl
ji
savo
kūdikį
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ku turime ir trečio nenore fronte siautė dideli orlaivių ir kursto prieš mus Pietų ka
pel ” menesius
merių balsai, užsispyrė pra Generolo MacArthuro bu dedama vėlesniam laikui. jome. Trijų perdaug.” Tre- mūšiai. Amerikos sparnuoti-Ameriką,
niekas tų pinigų neatsivesti jį viršum prezidento veinė praneša iš Australi De-gaullistai dėl to esą la čias atsirado prieš jų norą. fortai į vieną dieną numušė' Todėf kongresmanas Cel- šauks, tai jie galės juos pagalvos. Šį utarninką, kai jos, kad šiomis dienomis bai nusivylę. Kodėl šita Todėl jį suvyniojusi j] į po- žemėn 48 Rommelio oriai-;jev siuio tuojaus panaikinti siimti.
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neužilgo atbė
Kongresas balsavo tą bilių brigados generolas Howard
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Ramey, penktosios Ameridvi
moterys
sakydamos,
is naujo. Balsavimodavi-j
_ ,
kontrolę, tokių gabeno Tunisijon Romme-iįr pradėt pirkti mėsą iš Ar- kad jų vaikai irgi
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Chicagoje esą suimti keli
MOKSLĄ PRIE KOMU merikos generolas žuvęs šio
b.ornban.es?.^ s™°2e
daro didelį biznį iš mėsos ii asmenys, kuriuos kaltina są
vai, kurie siūlė kviesti mo si naujai ogensyvai šia vakaro veiksmuose.
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kinius farmų darbams, bet 1 sara
Amerikos komunistų va
tuves
Patyziaus
priemiesjgįleisti,
kad
nenukristų mė- auksą. Kaltinamųjų tarpt*
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esąs lietuvis Frank Smith
Amerikos darbininkų pro RINKS TARPTAUTINĖ maža naudos iš miestų jau
maišyti
su žeme. Mussolinis
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testai prieš Sovietu Rusiją
.
ir Hitleris niekad nesitikėjo, ROTERDAME UŽMUŠTA ir iš Vokietijos kilęs Kurt
Erich Schimkus. kuris taip
Londono žiniomis. Šuo- kad Amerika užkurs jiems
Balandžio 27 d. Washdėl Erlicbo ir Alterio nužu
150
ŽMONIŲ.
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galįs buti lietuvis, nes jo
mijos informacijų ministe tokią pirtį.
dymo esą niekas daugiau, ingtone susirinks tarptutinė
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NELAIMĖ.
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aiškiai lietuviška
Olandų radijas praneša.
rija pareiškė per Helsinkio
kaip tik? “Lenkijos pinigais konferencija, kurion yra pa
Kinijos valdžios praneši radiją, kad iš visko esą aiš- VEŽANT RUSAMS PA- kad bombarduodami Rot- Jie rinkę auksą ir ketinę
organizuotas
sąmokslas kviestos 39 šalys arba jų
valdžios. Pakviesta ir So mas sako. kad badas yra di kiai matomi, kad Vokieti- G ALBĄ ŽUVO LIETUVIS terdamo uostą. Amerikos siųsti jį Slibinaiinu į Y.ikieprieš komunistų Rusiją.”
Tegul komunistai nežudo vietų Rusija, kuri jau pasi desnė Kinijos nelaimė negu jos ir Italijos fašistai Tuni- Karo Departamentas pa- skraidomieji fortai užmušė tiją.
politinių savo oponentų, tai žadėjo dalyvauta. Konfe karas. Vien tik Honano pro sijoj negalės ilgai laikytis.[skelbė, kad Šiaurės Atlante 150 žmonių ir 400 sužeidė. Visi ša unieji e>ą paleisti
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SOVIETŲ RUSIJOJ BLO
GIAU NEGU AFRIKOJ.

dėl

labai

yra

Afrikoje

kaliniu

Švedams Knygas Apie Lietuvą

dristančio aukštyn pažvelg
ti.
Komunistai sielojasi, kad
Dėl socialdemokratu žu
žinomas lietuvių rašyto- ..“K?1 kas’ nebijodama baifraneuzų Afrikoj, kurią už dymo Sonetų Rusijoj pikti
jas ir publicistas Ignas Jur- šiaušių
slausllI. pavoju, bėga per
ėmė Amerikos kariuomenė, nasi viso pasaulio susiprakunas-šeinius. šiuo metu *ien3> Į Vakarus. Pagaliau
iki šiol da nėra paleisti visi tusieji darbininkai, kurie
gyvenąs Stockholme, ra pavyksta pabėgti ir šaltapolitiniai kaliniai. Pavyz- tik gali laisvai savo protes
šo švedams knygas apie kraujui, pilnam pasitikėji
džiui. R. Mizara rašo “Lais- tą pareikšti. Nevv Yorke
Lietuvą. Jo dar anks mo inžinieriui Ingauniui su
vėj,” kad jam esą “labai anądien Įvyko milžiniškas
čiau Stockholme išleista savo sužadėtine. Jie abu at
keista ir nejauku” kai jis protesto mitingas dėl Erliknyga “Raudonasis tvanas stovauja vilti, laukiamą ste
atsimena, kad—
cho ir Alterio nužudymo.
kilu,” kurioje jis aprašo sa buklą. Lietuva visa savo
••Tuomet, kai musu kariai Mitingą surengė 250 unijų
vo išgyvenimus bei patyri siela priklauso Vakarams;
šiaurės
Afrikoje
kariauja komitetas.
Jame kalbėjo
us bolševikų okupacijos JĮ. ^aukla kada Europoje įsimus
prieš bestijališkus nacius ir Ameilko^ Daibo Federaciadžioje,
pradžioje, buvo
buvo išleista
išleista taip
taip xiespataus protas, n ji vėl
jos prezidentas Green. CIO
galės atgauti laisvę.
pat Suomijoje.
centro sekretorius James
Žinomas poetas ii- kritiCarey,
senatorius Mead.
Nesenai I. šeinius Stock- La< Olaf Legenkfrantz ilgokongre<manas Voorhis ir
holme išleido kitą knygą, je recenzijoje.
“Svenska
kiti. Prie šito protesto prisi
pavadintą “Laukiant ste- Dagbladet’’ dienrašty, sako
dėjo ir Nevv Yorko miesto
buklo.” Tai romanas, kurio tarp kita ko: “Lietuvis Igmajoras La Guardia.
veiksmas vyksta Lietuvoje, na? J. šeinius yra pranašus
Jeigu pasaulio proleta
Ir šis veikalas išleistas taip ?avo krašto atstovas. Keliariatas iš pradžios ir turėjo
pat Suomijoje, net dviem tą metų jis buvo lietuvių
gerų vilčių Sovietų Rusijoj.
kalbom — švediškai ir šuo- diplomatas Stockholme ii'
tai žiaurioji Stalino dikta-'
miškai, ši knyga irgi turėjo čia darbavosi Lietuvos ir
Kad tie kaliniai turėtų turą nuskandino tas iu viidideli pasisekimą tiek Šve Švedijos suartėjimui, šiuo
but senai jau paliuosuoti.
nekaltu darbininkų kiau
dijoje. tiek Suomijoje. Jos metu galima ji skaityti tam
tai sutinkam ii mes. Tačiau ^ose.
išpirkta žymus kiekiai.
tikru ' dvasiniu ambasadokeista, kad dėl politinių ka
Kritikos atsiliepimai apie rium. Pilęs dvejatą metų
linių persekiojimo sielojasi KEISTI TALKININKAI.
ši antrą Igno Šeiniaus vei- pagarsėjo jis rusų penetrakomunistai, kurie patys po
šitokiu
antgalviu
“
Darbi

kala vra labai palankus, cijos Lietuvoje 1939-40 m.
litinius savo oponentus per
ninkas
”
Įdėjo
editorialą
Rašytojas ir literatūros kiri- Įnteremgu
pavaizdavimu.
sekioja. Ne vien tik perseJo
‘
Raudonasai
Tvanas Kitikas L Oljeiund
rašo
kloja, bet ir žudo. štai. tik aP*e Sovietus, kurie šaukia“Stockholms - Tidningen" la’ suteikė mums tada reikš
šiomis dienomis kruvinoji si ls Ąmenkos pagalbos, o
mingų ii' Įsidėmėtinų žinių.
Stalino žvalgyba nužudė du
Padeda daPor"Ja‘LENKIJOS “GERA“KELEIVIS” ŠVEICARI laikrašty:
“Daugiau kaip prieš me- Dabar jis gryžta prie 1940
Lenkijos žydų darbininku Girdi:
DĖJAI.”
JON
NEBEINA.
O gai ir nežino tikrųjų
tus šiame laikraštyje buvo vasaros brutalių įvykių ro“Sovietai atnaujino pirmiau
vadu — Erlichą ir Alteri—
savo
“
draugų,
”
jeigu
bolšePereitą
sąvaitę
paštas
suPasirodo,
kad
Lenkija
nerecenzuojamas Igno I. Šei- manu Laukiant stebuklo,
nužudė vien tik dėl to. kad
ti,
pagal
kuria
Japonijos
žve-;
zino
kas
jos
geriausi
geraVi
kiškoj
mokykloj
nešimogrąžino
mums
“
keleivi,
niaus
jaudinantis ir ispė- įspūdis dėl meniškos konjie buvo socialdemokratai
dėjai.
todėl
lietuviškieji
,
kimo...
Tuo
tarpu
gi
raudokuris
buvo
siunčiamas
Šveijantis
pavaizdavimas, ‘Rau- centracijos dar stipresnis,
ir gynė savo šąli, kuomet
tiškn« Pusiios uakraščiuose bolševikai “Vilny*’ nori jaiJ*oji armija padarė Lenkijai earijon, pažymėdamas, kad denasis Tvanas Kila,’ apie Geimus
vaizduoja likimą
Hitleris su Stalinu ją už Iš ten nedali len^al^iSd tatai paaiškinti. Jie sako: !daug “gera” Kai sukru vin- susisiekimas su Šveicarija
tai.
kaip
1940
vasarą
vyko
nedidelio
skaičiaus žmonių,
puolė.
r»»-i k
Vmeri“Niekas tiek nepadeda Len-j ta Lenkijos liaudis gynėsi tapo nutrauktas.
Lietuvos
raudonoji
okupavienaip
ai'
kitaip susietų su
Taigi Sovietų Rusijoj yra
nuo Hitlerio gaujų, tai rauEuropoje liko jau tik dvi cija, kurią jis pats pergvve- Pagirio ukiu. Įsiveržus raudaug blogiau, negu Afrikoj,
donosios armijos durtuvas šalys, kur “Keleivis” tebei- no. Prie šios temos gryžta rionam ĮX)tvyniui buvusi
o tačiau “Laisvės” komunis
smogė jai i nugarą.
na, tai Škotija ir Anglija.
jis dabar romanu ‘Laukiant idilija pavirsta baisiausia
tai prieš Rusijos kruvinąjį
Jes, Lenkija nežino savo į Pietų Arfikon ir Austra Stebuklo.’ parašytu gra- tragedija. Vienas menkysterorą neprotestuoja. Ne
. “geradėju’
lijon taipgi eina.
žiausia švedu kalba.
'
tos komplekso slegiamųjų
tiktai neprotestuoja, bec
*
.
,
,
pereina
priešo pusėn ir vaižve
džiaugiasi, kad socialdemo
“
Romanas
~
kupinas
Įvyjįp
a
šlykštaus
išdaviko
kratai tenai šaudomi. Girdi, jai
kiij, dramatiškas. Asmenų vaidmenį, kol pats nežūsta
taip ir reikia tiems “niek
budai pavaizduojami taik- politiniame verpete,
šams” ’
liai ir psichologiškai tikrai.
“Dominuojanti
romano
Kad pateisinti šitą žmog
Lietuviška gamta ir žmonių tema, tai kova teisės prieš
žudystę, Maskvos agentai
papročiai.sudaro vaizdingą, smurtą. Nors senis teisėjas
skelbia,
kad nužudytieji
foną. Tautinės trage- greitai dingsta, jis lieka vyšiomis dienomis Ameri- Lietuvių tautos valios, nes: dies Seimo posėdi nebal- gyvą
Erlichas ir Alteris buvę
d?J
os
baisus vyksmas aidi n ausiuoju veikėju, nes at
gautas prof Krevės- (a) Liaudies Seimo sudėtis suosime už prisijungimą vašą laiką
“pronaciai.’’ Bet tai yra
kaip niūri melo- stovauja pagarbą žmogaus
i Mickevičiaus ir kitų buvu- buvo iš anksto numatyta ko- prie Sovietų Sąjungos, atvi (1^' .
koktus melas! Kaip gi so
...
• gyvybei, kas kiekvienoje
rųjų buvusiojo “liaudies!™“1^ partijos, diriguo- rai grąsė jiems ir jų šeimycialdemokratas
gali būt
‘Tai prasideda teisėjo kultūringoje tautoje jos paseimo’’ narių pareiškimas' Jan^ Maskvos atstovui G. noms.
“pronacis?’’ Tik komunis
Petro Gervydzio ir jo zmo- ripriešinimas smurtui suda
kun^. nušviečia bolševikų Dekanozovui ir Sovietų Są“6. Mes viešai pareiškia- rios vestuvių sidabionės su- ro atspammo nugarkauli.
tai buvo su naciais susibi
jungos Pasiuntiniui Lietu
apgavystę ir smurtą.
čiuliavę. bet ne socialdemo
,
v p- p zrin* n ,ot1'• me savo
protestą
pneš
( ieną JU
net°" Prislėgtu karščiu Šeinius išakimis žiuri \Vashingtono ad-; Taigi prašom pasiskaity- kandidatus' tegalėjo^sUtyli
kratai.
l1. y ^mau?- §.usinTtKę sve- palįsta laisvą demokratinę
Faktas yra toks. kad 1939 ministractia i tok, ‘taikiniu- ti, ką .pe rašo:
tik‘Lietuvos Darbo. Sąjun- Apries UeluvS R^u“ ciai staiga sužino, kad Lie- santvarką: tas karštis nuometais, kai Hitlerio gaujos
tuvos vyriausybė nusileido Iat
akivaizdoje jo pa!Ugp
.
mįn
.
30
ga
komunistų
partijos
eksIika
j,.
Lietuviu
tautą
bolšeužpuolė Lenkiją ir lenkų
Maskvos
ultimatumui ir tje5 pergyventu baisumų,
susirinkę Kaune, mes bu- pozitūra, ir kandidatų tepu- viR vaĮ<jžios ‘tiek renkant kad raudonieji jau zygiuo-‘‘Laukiant Stebuklo’ — tai
generolai pabėgo, tai Er
Lietuvos vyriausybės L\vo išstatytai tiek, kiek buvo Liaudies Seimą, tiek jam ja krašto vidun. Drauge tu- laisves romanas, vienas iša
lichas su Alteriu pradėjo
buv. Liaudies Seimo nariai,; nustatyta iš viso Liaudies veikiant Nei mes, nei kiti rės būti švenčiamas kebų f.ju geriausiu, kokiu jau seorganizuoti ginkluotas dar indžio.
Seimo nulių: (b) kadangi Liaud:e? sįim0 nariai
statybos
inžinieriaus
ir sei‘
bininkų brigada.? priešintis
Ar kam patinka ar ne. bet v^e?a’ pareiškiame:
T dėl mos
. vyriausios
...
, .
4 nai
.i...- neturėjome.
uvtui vjv/inv.
cjio
Jis* fkuysura.
kupinas
is anksto buvo nustatyta at- aukščiau suminėtų aplinkvdukters susi- fb-amatinio įtempimo ir di
nacių armijai. Ir beorgani- tai vra tikra tiesa.
žiedavimas. Radio žinia su dėlės nuoširdiškos tėvynės
zuojant jiem- kovą prieš na
kausto visus, bet drauge su meilės. Romanas turi vieną
cius, iš užpakalio juos už URUGVAJUJE SUSTOJO
kelia ir pykti: kodėl Balti ypatybę, kuri turi smarkiai
puolė ir suėmė bolševikai.
KOMUNISTŲ LAIK
jos didžiausia valstybė ne- patraukti švedą skaitvtoją.
Kaip “Naujienos“ paste
RAŠTIS.
mi5 gerbti Lietuvos ‘suvėrę 955^. turinčių teisę bal- vietų sąjungos.
stveria ginklo, panašiai kaip Jame yra buten£ daug ŠVel.
bi—
7. Pats Liaudies Seimas
Argentinos “Liet. BaI- ?Umą -bei
' suoti‘ 0 5štikruJ^ kaip parin- savo 1940 m. Liepos 21 d. praeitais metais Suomija. nau? gamtos pavaizdavimo.
nas' praneša,
kad Urugva lumą ir neliečiamybę’(1926 tvirtina Liaudies Seimo __
Dvigubas slėgimas pavaiz- Veikiantieji asmenys visą
juje
siųstojo
ėjęs
lietuviu.™
UV1U
sutartis tarp Lietuvos kiminių komisijų nariai, o deklaracijoje yra pasakęs: duojamas
taip kad žmogus jajjęa
veikia
lietuviškos
Gir- R^pu^’-kos ir Socialistinių taip pat kaip rodo buv. LT- ‘Dabar liaudis galingosios
komunistu “Darba-.*
Tarybų Respublikų Sąjun SR Liaudies Komisarų Ta- Raudonosios Armijos pade- jį jun*1- Maskvos pažadai garntos fone. Jie natūraliu
di:
2 sti’.) 1940 rn. birželio Tybos pirmininko M. Gedvi- dama, nuvertė smetonišku- gerbti krašto nepnklauso- budu susilieja su gamto15 d. Somėtų Sąjungos
įuv LTSR Aukščiau- jų pavgigėju jungą ir įstei- mybę ir santvarką vursta vaizdžių, savo siela dera su
į valdžia militariskai okupa- ąjOP Taiybos Prezidiumo gė savo valstybėje tarybų greitai klastingiausiu budu juo §jame gamtiniame šu
garbinęs ir Hitlerio diktatūrą. Vo Lietuvą.
Pinuininko J. Paleckio pa valdžią...’ ‘jei Lietuvos liau- nėkais. Prasideda baisi tapime mes švedai randame
drama, viršum įskila įvai- nordiška bruožą, ir todėl
“2. Maskvos ultimatumu daryti uždaruose posėdžiuo- dis galėjo savo šalyje isteig- nos.Pa.(.P851?^3 as_ mes jaučiame ypatingą soliflaU’ sudaryta Lietuvos vyiiausy- se pareiškimai, tebuvo pa- ti vienintelę ir teisingą val- meniski keratai, vis smar?u Lietuva, kuri, be
s 1,e , bė. kuriai iš pradžios buvo duota tik 16—18G galio- stybės santvarką — sovieti- kiau įsirauja raudonas zvė- abejonės, turi būti priskaiL ne'
gerbti Lietuvos J ančių balsavimo kortelių; nę santvarką, tai visa tat nskas žiaurumas. Kryžium {oma prie giaUrės kraštu
lietuviai laukė
j ^prtk^tlsOmy bę, vėliau, (c) visa eilė atstovų, kurie vra tik Sovietų Sąjungos sudėtu rankų kančia; o kar- -i940
v,Ų .iarbini.Jcu ~*------------„J Maskvai verčiant, buvo re- nepriklausė komunistų par- dėka’, tuo budu pats kon- tais didingas pavienių zmo- stebuklo; jie laukia jo ir to
organizuota be e. Ministerio tijai. grasinimais
buvo pri- statuodamrs
Raudonosaos mų pasipnesmimas. Teisetikėtis, jų nevarnas
. u stojo
pareigas
prof. versti būti atstovais
už pri- armijos
Įtaką
ir kitų val- jas Gervydis vienas pirmu- palaužiama laisvės valia atV. Krėvės-Mickevičiaus ži- sijungimą prie Sovietų Są- džios organų sprendimams. jų per GPU naktinius ron- ves juof?. neužkrėstus nei
nios ir pritarimo, patikri- jungos, atstovų balsąi nebū “Kaunas, 1942 m. rugpjū rius suimamas ir išvežamas. Rytu nei Pietų smurto iriėLAUČKA REDAGUO
nant daugumą komunis- vo skaitomi ir kartu su al čio mėn. 30 d.”
Moterys įsmelunamos iki j0Tnįę, vieną dieną laisvėn.”
SIĄS “STUDENTŲ
tams. su M. Gedvilu prieky, kovais balsavo sėdėję jų
mirties
arba pačios pasiren- Rjlįdago atstovas, vvr.
ŽODI.”
(Pasirašo)
tikslu padaryti ją visišku tarpe pasaliniai asmenys.
Prof. V. Krevė-Mickevi- ka mirtį. Apylinkės kunigas redaktorius Rickard Lindsdemokratinės santvarkos.
Katalikų spaudos biuras Maskvos Įrankiu.
“5. Prieš ši smurtą nei vienuzudomas ties bažnyčios trom. “Socialdemokraten”
čius
praneša, kad jų sąvaitraščio
“3. Taip reorganizuotai nas liaudies .Sei?10 narys
a^ls*.
. laikrašty plačiai aptaręs
—. .......... “Amerikos”
‘ redaktorius ,™aucvbei
Jargis Glušauskas
. Turime būti dėkingi šei- “Laukiant Stebuklo” turinį.
Maskvos w- ne£aleJ° pareikšti protesto.
Davus jiems
Juozas Laučka esąs pakvie-; •'
L- • , Dr. A. Garmus
nes toks protestas esamomui, kad jis parašė stiprų tarp kita ko
«Be
tuziazmu stotu į kov» prieš sUs
redaguoti ‘‘dudenta
L.
Dovydėnas
sąlygomis
buvo
suriš.veikalą
apie
savo
tauto?
to,
šeinius
parašė
knygą,
Į Liaudies Seimą, kad f11*5
- . .
, .
nacius. Tuomet reikėtų ma- žodį/’ taip pat katalikų kimus
H.
Kačinskas
sunkmetį. Jis įskėlė zibm- kun- <;ukeiia didžiausių simšis vėliau prašytų ijungti
,su pavojumi, gyvybei.
žiau aukų šiame kare padėti laikraštuką, kurio ligšioli- Lietuvos Respublika j So- J,afk''os lgal,<*'į1į G‘ Dc
R. Juknevičius
tuvą ties knkscionybės nu- patįju ir nuoširdžiausios
Amerikai, nes karas greičiau nis redaktorius Vaičiulaitis lietu Sąjunga.
V. Biržietis
stojusio žmogaus veidu ir užuojautos jo kraštui.”
' '
kanozovas ir SSSR pasiunpasibaigtų.
buvo paimtas kariuomenėn.
' *
tinybęs nanai Liaudies SeiAgi'. Pr. Mickus
atskleidė mums barbaro j panašių atsiliepimu atBet apie šituos kalinius Mi>
Kas dabar redaguos jų
“4. Liaudies Seimas nega- mo atstovams pareiškusieni'
St Vaineikienė
bruožus, nauio barbaro, ei- spau?dino ir visi kiti žvžara tyli. Todėl .io raudojimas “Amerika.” nepasakyta.
Įėjo išreikšti ir neišreiškė nusistatymą, kad per LiauP. Milančiutė.
vilizuotai .gudraus, bet ne- mjaw;ieji švedų laikraščiai.
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Naciai Planuoja Lietuvos Žemes
“Grąžinti" Vokiečių Ūkininkams.

Jankiai Spirgina Japonus Kiškoje

PITTSBURGHE BOLŠEVIKAI UŽPUO
LĖ LIETUVIŲ SUSIRINKIMĄ.

<p s% 1 €*■

Visi Rytai kitąsyk “priklausę” vokiečiams—net B*lstogė “vokiškas miestas.”

smurto keliu pasiimti j savo
lankas Pittsburgho Draugi
jų Komitetą, kad galėtų priKovo 28 <1. Lietuvių Pilie- «P-?ktj. J!rie llrau«‘« “£»
- - į- bolsevikiskos propagandos
čių Diaugijos svetainėje
bei Pittsburgho
vyko Pittsburgho Draugijų reikalams
lietuvių
draugijų
vaidu pa
Komiteto metinis suvažiavi
daryti
pareiškimą,
Lie
mas, kuiis buvo iš pasalų tuva perduodama kad
Rusijai.
užpultas lietuviškų bo.ševiKada
mandatų
Komisija
re
kų. panašiai kaip kad japo komendavo
bolševikiškų
nai puolė Amerikos Pearl popierinių organizacijų “de
Harbor. Skirtumas buvo tik legatus” atmesti ir Draugijų
tas, kad japonai, puldami iš
piimininkas p. P.
pasalų Pearl Harbor, nau Komiteto
Dalgis
pakvietė
neprašytu^
dojo orlaivius, bombas ir svečius prie tvarkos
— ap
kitokias ardomąsias prie- leisti susirinkimą arba,
jei ,
rnones, o lietuviški bolševiilikt;

Desperacijos apimti, užpuo
likai parodė visą J-vo
sugy vuiėjimą.

Vokietijos žemės ūkio
ministeris Backe. kuiis jau
keliais atvejais dėstė vokiečių kolonizacinius planus
Rytų Europoje, paskelbė
budinga straipsni naujai isteigtame
žurnale
“Dię
Deutsche Agrarpolitik.” Jis
atvirai pareiškia, kad “Rytų klastai” pasidarysią vekiški tiktai tuo atveju, jeigu
“tūkstančiai vokiečių ūkininku ten arsią žemę.” Tuo
Rvtai” busią “nauiai
budu “Rytai
apgyvendinti.”
Tam tikslui Backe e-?3
sudaręs kmopėtų planą,
Vokiečių ūkininkai busią
iškeliami iš Vokietijos ir
apgyvendinami “Kytu k'faYtuose.’’ Jų žemę- Yokietijoie
erimsia kaimyniniai ūkinkai. kurie tolau budu pa-

rėsią išeiti specialinį 4 metų
kuisą. Apie Backės sumaapimtį galima spięsti
jau iš to, kad pačioje Vokieti joje numatyta 800,003
ūkių, kuriuose kolonizacijos kuisų dalyviai attiksią
ūkininkavimo praktika,
.
...
,, .. .
Kaipo tipini valdančiųjų
? okietijos sluogsmų galva
?lmo pavyzdi dar atpasako
sime stiaipsni, kuri paskelbė “Deutsche Zeitung un
Ostland. Jame apiasomas
vokiečių užimtas Balstogės
miestas. Kaip n galima bu
vo laukti, Balstoge pasiro
do esanti — “vokiškas miestas”! Esą. vokiečiai dar vidmamžiais pastate kelis paEtatus Balstogės mieste, o
Vai Lietuvos-Lenkijos kaiakai
Jiškajame soste sėdėję sakdinastijos karaliai, vai
“Vokiečių ’ amatininkai” pa

ka puldami Draugijų Ko- ?
kakcJ_kilo tikvi u viro o notinn_
«
t i
•
miteto cnvo
suvažiavimą
naudo ras ibolševikiškas
jomarkas:
jo gyvulišką baubimą, gra riksmas iš visų kampų, kad.
sinimą -kumščiomis ir pludi- jie tini būti delegatais ir
mąsi. Tiumpai sakant, de tiek. ar jų kas nori, ar ne.
monstravo
bolševikišką
‘'kultūrą,” dar kartą paro Pasirodė, kad bolševikai
dydami, kad jie yra bjau su tiksiu ir organizuotai atriausios rūšies smurtininkai. ėjo į sį susirinkimą užka- tocjgj j,e stengiasi ją apme- Jonas Brei
eivis, zuvo karo
KAS YRA “ONA?’
Pak-too-ėie romus. Pa
na
.V
t1
..
arka
-Hg'
1
'
1311
*
1
ir
p®
Įvoti
puivinoj
savo
spaudoj,
veiksmuose
Vokietijoj.
Kaip jau yra žinoma, nnhpiins
A
,
...
policijos pagalbos varčiai
vargiai
Pittsburgho Lietuviu Drau butų buvę galima atsteiga
z
Šelpimo
Fondą
.
Lietuvo:
«
gijų Komitetas, kuri sudaro tvarką. Nenorėdamas poli- jieĮ v*imu 'nabašninkais.” 3941 met
Amerika
Pittsburgho lietuvių drau cijos šauktis, p. Dargis pra- Kodėl jie nepasako, kad ir
gijos ir kliubai. yra įsikūręs rešė kad Drausriiu Konvte- jie patys prie šito Fondo 1 r> * j
v
, tiys
.._ reiškia
... . :■ eilėje
- ~-----esą numaivta
i
. n.ą.
Ramonas Kryžius
pra- ,kad, tos
raides
na-engkurao “įrodymas” esą tai,
dar tais laikais, kada lietu to metinio suvSiavimo da- buvo p/isiplakę, bet už blor ę,
.
Jų sunus “Overseas News Agency.” ti “Rytų” kolonizacijai v-- kad no 1795 m. Lietuvon
viški bolševikai talkininka K) meunio nuvažiavimo ua
vo Hitleriui, pikietavc Bal
Izenkiios valstybės padaiitąjį Namą, o prezidentą
dalyviai de- kolus. Fondas privertė juos
vo^evių uMimiKaiciai m- njmo Balstogės sritis 11 meRooseveltą vadino “streik monstratyviai apleido susi- pavogtus protokolus sugrą- Anai nne n
™
”n"
tų (iki Prūsijos pralaimėjilaužiu.” Tada dar tebevei rinkimą. Tada bolševikų žinti, bet jie sugrąžino jau n \?kletl->os
ų* D • LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO mo prieš Napoleoną) išbu
“* sprogo
__ ,7
YVorcestery jaunas Brei
kė Hitlerio ir Stalino “krau komisarai b*
vo Prūsijos valdžioje (la'kkuone
iš sufalsifikuotus, isskustus ir
VEIKLA KOVO MĖNESY.
V1S buvo baigęs Commsrce
ju sucementuota buliška apmaudo: jie grąsino kumš- “pafiksytus” kaip
raštis neužmiršta paminei i,
J
High Schoolę ir nekurį laivienybė” kaip tai tvirtino timis. baubė, pravardžiavo naudingiau.
Prusiia 11 metu val,
n
Lietuvių ga?bės
Kultūros
InstiO. Kratavičienė
Det- kad
Molotovas.
hitlerininkais ir panašiais Tas apsivalymas nuo koH CoRStruC' tursavo
"nariu*
tar- nia
rokoko
OtTir'tTv iš
StuAti"
džiusi k
Suvalkiia “iki
an
nh^nin n«. n.,
JL pat Kauen,” kaip vokiečiai
Draugijų Komitetas per bolševikiškais “gražkalbvs- mumstų Lietuvos šelpimo non kompanijoj. Keleiviais, ;,pan
susnaukė
pirmųjų pa- nas iš Chicagos $25.00. MaRaimal Pasak laik
trejetą metų yra garui daug tės perlais.” Tikrai butų ki- Fondo knygoj yra uzprotosauheėht Vieną la.mingą žesnią sumą įplaukė iš kevasaį°
nuveikęs Lietuvos ir Ameri lusios muštynės, jeigu Drau- koluotas
įvykdyti tose srikos reikalais, bet apie tai gijų Komiteto metinio
rką” (neue
nebutu
nėra reikalo daug nei kalbė žiavimo dalvviai
--- ---------- —
ISciSu
piuSi’G^
ti. Tik tiek reikia primin tai užsilaikę.
sutrukdęs
ti.
kad besiorganizuojant Pasirodo, kad
Draugijų Komitetui, tie pa mingi sutvėrimai 3
siurprizui paaukojo ^'(815700)7 '
stltyb^Tdarba.'^EeV vokie!
tys lietuviški bolševikai da je desperacijoje, kada PittslįarominKų 5>u?i- gitikimu su musŲ tautiečiais. S100.00. Lygiai ir p. FelikiknAlic nQtriAX ir ™i
Instituto draugai surengė čiai ir vėliau nenustoję “va~ __
wi.
rė visokias obstrukcijas tose burgho lietuviai kratosi nuo nenijimo 12o kuopa u-AL._
,
s
Malakauskas.
41
J
Ro
P
che^\
Y
B
^
ookl^° direktoriui prie- dovauti” (!)
gp/enimui
draugijose, kurios
dėjosi jų. kaip nuo kokio? choleros
kuopa.
, Antana
IS
bedraugau- * *'
’ zii” m5mc) vakarienę, kurios pro- Balstogėie, nors pats laikprie
Draugiių
Komiteto. ir iioms srrcsid politinis ^šTnigi cigi to, ehcI r onclu nictu
nySsKHežC
juo^&pyrė,
dabar
jie
vad
’
damas
su
svetimtaučiais,
ga naiių mokesčiais ir auko- rastis'ori verstas prisipažmŠtai kodėl Draugijų Komi
S1CO.OO.
Instituto
direttorois įplaukė $170.00. Vaka- ti kadis 105,000 gyventoju
teto darbuotojai niekada
,aroes
iniciatoriams, auko- 1935 m. B^Mogėje vokienei sapnuote nesapnavo,
dalyviams direk- čių buv^—2,500... ’
kad kada nors tie bolševi
oširdžiai
dėkoja ir
kiškos diktatūros garbinto
Laikraštis baigia savo ap
,
.'jų draugiškumą labai branjai drįs laužtis per uždary Taip pat ir kitos lietuvių oapanoja jie įvo Kaziorašymą šiais žodžiais: “Nū
rmnti 1918 m. cluosnuma
... ir
“ gina.
tas duris į Draugija Komi draugijos turi iš anksto apgelėtoj apie draugijų
Feliksą Sutkų, 49 m. am- stipriai paremti Lietuvos
nai kraštas įvykių audroje
tetą. Be to, organizacijos, sižiurėti, kad ir jų ramus su- derybas su kun. Jura bend- žiaus, pervažiuotą tramva- įeikalus.
Pirmųjų dviejų knygelių
galutinai sudaro kelią į Vo
stojančios i Draugijų Komi sirinkimai neliktų bolševi-1.31 apvaikščioti Lietuvos ,jaus,
nebėra.
__ , gydoma
kietiją..
Vokiečių
Santa Casa :iSvetimtaučiai stebi musų
••
,. civilinė
tetą. yra priimamos meti kiškos gaujos aukomis.
šventę. Žiurėjo jie per lan- gOnįnėje.
Šykštumą ir daro labai ne- K. Pakšto “Lithuanian administracija
dirbdama
gą. bet visko nepamatė, nes
niuose suvažiavimuose.— ir
Juozas
Vasevičius.
54
meur
lankias
išvadas
musu
r.e'
Situation
”
ir
“
Baitoscandi®ąvo
atstatymo
darbą,
gali
tn-c c
tik tos organizacijos, kurias Kas dėl Draueiiu Komi- /uUo-oh, km™
ji susieti su šimtmetine vosatvirtai
irši

iv.:’.

n u-

trauka

neo

parodo

jankių

bombarduojamą

japonu

užimtą

uostą

Alaskos.

Kiskos

saloje,

į

vaka-

T.i«tnvn»-L«nknos

kaia-

no

J,
" n- kalėti. Seniui paprašius pasi- aukoja. Perspėju: pasaulis knygeliu dar turi. tai prašv- ,meta??s, ar ^^šimtmečiams,
draugijos, kurios sudaro pereit"i
bolševiku 'v
Draugijų Komitetą ir kelios peK
ek]ia.
a
°™Ur-1U galėjimo, bausmė sumažin- turi akis ir seka. kokiu men- tume jas Institu.ui grąžinti; Į-161 sį kartą — visiems laikitos, kurios pritaria Lietu-j vu,
Kita kartą parašysiu dau- ^“V^.pielavo ir Lkt-riū ?er pusę‘
ku ^Įdegimu Amerikos už tai bus jiems iš skolos au kamsvos nepriklausomybės at- giau aDie Draugijų Komite- Motetu Kliubo uarenrima Povilas Romanovas, 42 m. Įiętunai kovoja dėl nepri-.skaityta arba kirų knygelių
Dar pastebėsime.
iog
statvmui. O kaslink bolševi to suvažiavimą. S. Bakanas. kareivkl Baudai.P Pinnaš amžiaus, baro ir kavinės sa’
Koelno laikraštis “Koelnikiškų popierinių organizaci
-------------- x
moterų vakaras buvo Drieš vminkas. dviem revolverio daugiau tokių garbingų vy-Į Prof. Senn o Lithuanian sche Zeitung” aprašė musų
jų. tai ne tik kad ių niekas
LAWRENCE, MASS.
Kalėda®- ios nurinko karei šūviais nusižudė. Liko žmo- ia’ “a!p,.
Stankevičius ir Language” liko irgi neper- jau anksčiau
paminėtos
nekvietė, bet ių niekas nei
viams
dovaną'ir
išsiuntė
ias
f-?
»'
dvi
dukterys,
viena
13.
PŠlapelis.
daug,
ir
todėl
jos
šimtais
'•Rytų
priešistorinio
tyrinenori, ii- Pittsburgho lietu Atsakymas Lavzrence’o kareiviam® nieko nemiklaus- klta
metų amžiaus. P. G. T- ž knygeles prisiuntė po- niekam nebesiuntmesiin, o mo ’ įstaigos darbą, ši jsiaiDzūkeliui ir Melagių
vių draugijos, kurios suda
damos. Dabar vėl ” turėjo i------------- ---------------------------- —------------------- ^k P°.kekat3_e£z: Už ją ga- ga pavedusi keliems vokieBiurui.
ro Draugijų Komite;ą jau
vra atveju atvėiais pas’saŠitie lietuviški maskoliai, pramogą ir padarė pelno. & CHICAGOJ RUOŠIAMAS DIDELIS PRO- “™?„8iųsti pašto ženklais 40 27 7±!ininlt?7SHi,®^i
kiusio' prieš visoki bendra- kovo 12 d. rašo “Laisvei,” £XuVVZ
PRIEŠ BOLŠEVIKŲ TERORĄ. . Aiv^o -ųth-.darbiavimą su bolševikais, j kad Lietuvių Ukėsų Kliuman Uterature daugiaui-a land “mokriirunko ’ sapa•nor irro
Ti parašyta
r>ofoc^rfo lengva
lonm’o liojimų apie Balstogės vo
SLA 3-čias Anskritvs, Lie- bas vasario 21 d. minėjo M. Stakionis iokiu įsakymų A. D. Federacija ir žydų Reilly, Amerikos Daibo Fe-'dar
vra. Ji
tuviu Pil’ečiu Draugi ia. I ie- Lietuvos nepriklausomybę, niekam nedavmejo ir nedaunijos protestuoja dėl
deracijos Apskrities direk- kalba, iliustruota 18 paveik- kiškumą” galima isivaiztuviu Mokslo Draugi’a. Lie ir priduria, kad Kliuban įsi- V1^ies- ^lk komuni^u “biu-,
Erlicko ir Alterio
toiius, ir du seni Erlicho ir siu ir labai tinka plačiai duoti, kokiu “moMinių”
nužudymo.
tuvos Sunu Draugi ia ir ki piršę ir “Lietuvos Fonde ro, . nielagia1 gah pne baro •
Alterio draugai, būtent M. publikai pasiskaityti. Patar- rezultatų susilauktume iš
tos. kada bolševikai jas nabašninkai,” kad juos pri tokias nesąmones kalbėti.
Tabochinsky
ir S. Mendel- tina jas pasiųsti musu karei- anos ištaigos tyrinėjimų,
Mano varda komunistai I Chicagos Daibo Federakviesdavo prisidėti prie ių imtų prie Šito minėjimo.
cija
ir o žydu
...
o
1T
viams. Kaina 40 centų, o jeigu ji galėtų savo darbus
/įeiuvisiueji komunistai
Kornumsiai
jau vagoja nešvarioj J-T-.j . - Darbininku
draugijų šaukiamų suvažia Lietuviškieji
-_
Piiminmkaus Samuel La- imant 50 egz. ar daug’au, baigti..
Rinrs ku sav0 spaudoj, o dabar j3u įi įUnijos 8 d. balandžio icn- aciman, Darbo Federacijos duodama nuolaida, ir išeivimų, jų kvietimai visada čia turi
tuil Melagių ouą. KU
būdavo atmetami. Todėl, rio
WORCESTER. MAS?.
rodos, bolševikai tu -etų ži r
noti. kad jų niekas nenori.
CHESTNEY’S
Bet kur tau. — jie nebutu
bolševikais, jei pris’laikytu
fANTEEN
bent šiokio tokio mandagu
mo ir nepraktikuotu smurto
VIETA MALONI IR ŠILTA
bei apgaulė?.
Visokių Gėrimu, Alaus,
John Fitzpa rick. Chicagos prielankus, dabar jau kitaip Yorko Universitetas ir kuPittsburgho ir apylinkės šis. susidedantis iš penkių YVORCESTER, MASS.
gardžiai pagamintų Val
Darbo Federacijos prezi- ka*ba.
Ch»cagieti». ,joj
dalyvavo daugumas
visi lietuviški bo1 šev'kai su didžiųjų pašalpiniu draugi
gių ir Užkandžiu.
PiTkrt
organizuoti ir atvežti i Drau jų, ir Lietuvos šelpimo Fon Jonas Breivis žuvo karo ; dentas; Dr.
m. Preston
rreston Bradni auPirk-t Karo
X7aro Bonosus
Bondmis ir
ir SUm
SUm Furoro?^.epnkbu^mų tau
čia
gaunama ir “KELEIVIS”
veiksmuose.
Dr. K. Pakštas,
Komiteto merini suva das, susidedantis iš 8 drau
įley, Peoples Ch irch kum- pab Kaa savaitę įdėkit į juos tų.
? it«jiFncriAi9.
Liet. Kult. Tnst. direkto
žiavimą neva kaipo delega gijų. Žinoma, lietuviškiems Breiviu_ šeimyna
.
čia pe-,gas; John I ewKcs. Ameri- n<.mayjau kaip dešimtą save
STREET
rius. 73 W. 104 Street. New 90 MIl.LBURY
tai savųjų popieriniu orga maskoliams tokia iškilmin reitą sąvaitę gavo iš Wash-'kos Mokytojų Federacijos už<jarbio dalį.
'*«•!<• ESTEK M IsS.
nizacijų. Ju tikslas buvo— ga lietuvių šventė nepatiko. mgtono žinią, kad jų sunus, Į prezidentas: Hany E. O'----------- ------------------------ York. N. Y.
..am

ona

gini

t

milžiniška

crpdiiln

mitin-

Ketvirtas Puslapis

SO. BOSTON.
KELEIVIS,
.-esąs:
' dos lietuviškosios aavival- turėjau imtis — visai užkiedybių įstaigos iki pat vokie- tėjusius pašalinti iš jų ūkių.
čių viršaičių ir seniūnų tam Kas savo tautos išmaitinitikslui gaus nurodymus, ku- mui nenori tvarkingai aprie turi buti pateikti kiek- dirbti savo tėviškės žemę,
vienam ūkininkui.
nėra vertas valdyti šitą žeCia bus nuostatai, kuriais mę, kaip laisvas ūkininkas,
kiekvienam
teisingam ir Kas bloga valia nepildo sadarbščiam ūkininkui bus vo pristatymo prievolių, tuužtikrintas pilnas mano pri- lės galimybės susiprasti
pažinimas ii- mano parama, darbo stovykloje. Jo ukiui
Iš kitos pusės betgi tingi- uždėtas prievolių kontinniai ir neatsakingieji bus gentas jo artimųjų vis tiek
skatinami atsižvelgti į savo turės buti išpildytas.”
pareigas savo' tautos visuoNieko nustabaus, kad
menei, šitiems gaivalams Lentzen po tokiu grasinimų
bus nustatytas laukas susi- gali pasigirti: “Mano krei
piant i. Kiekvienas turi dar- pimasis nenuėjo niekais ”
bais įrodyti savo gerą valią, nes juk niekas nenori buti
“Kas nei iki tol nenorės šalinamas iš savo ūkio arba
paklausyti, visuomenės la- siunčiamas į darbo stovykbui turės duotis užsitraukti lą. Lentzeno pasigyrimas
ant savęs žygius, kurie ne- panašus į plėšiko, kuris apibus malonus nei jam pa- plėšęs žmogų sako: “Tai
čiam. nei jo šeimai. Aš nesi- padorus pilietis, mano kreibaidysiu net žygio — kokio pimasis nenuėjo niekais, pašiomis .dienomis ypatingai grasinau nušauti—ii- jis atisusiklojusiais atvejais jau davė pinigus...”
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Anglų Sužnybta Mareto Linija

SLA PREŽ. BAGOČIAŪŠ TELEGRA
MA VALSTYBES DEPARTAMENTU.

Sis žemėlapis parodo Tunijos pajūri tarp Sfaxo ir Mareto.
Ties Maretu vokiečiai buvo pastatę ištisą eilę fortų, ku
rie ir sudarė dažnai laikraščiuose minimą “Mareto Lini
ją.'’ Vaizdely nupieštos juodos replės parodo, kaip anglai
tą liniją sužnybo iš abiejų pusių. Vokiečiai vos spėjo iš tų
fortų pasitraukti. Aukščiau i šiaurę guli Gabes uostas,
kuris taip pat jau anglų rankose. El Hamma irgi jų. Ang
lai dabar žygiuoja aukštyn į šiaurę. Sfaxo kryptimi. Gi iš
šiaurės vakarų ateina amerikiečiai. Tame tarpe norima
apsupti ir suimti visą Rommelio armiją.

parduota kurios nors valstybės imeprialistiniems apetitams numaldyti.
Trys milionai Lietuvos
gyventojų
greičiau pasi
SLA prezidentas, adv.
F. J. Bagočius, kovo 29 d. rinktų žiaurią mirtį, negu
po svetima kurio
mušė Valstybės Departa vergiją
nors kaimynų valdžia.
mento vedėjui p. Hullui ši
Todėl mes nuolankiai
tokią telegramą:
siūlom, kad busimoj taikos
konferencijoj butų atsiklau
sti
Amerikos lietuviai, kurie
W ashington. D. C.
Prašo, kad Amerikos armija užimtų Lietuvą ir leistų
jos žmonėms laisvai
apsispręsti.

Nacių Komisaras Grąsina Lietuvos Ūki
ninkams, Kurie Nepristato Maisto.

Hon.

Cordell

Secretarv

Huil.

of

State.

One million loyal Amerieans gesusia Zm<?.
Tokie busią pašalinti iš sa Iiai dėl natūralaus suvartojirno
greitu
laiku
sumenkė*>f
Lithuanian birth or Estrac- *?anją U
lr J^d!
vo ūkių ir uždaryti darbo
jo:
prisidėjo
dar
karas
ir
išvijus
vokiečius
is
pa\ergstovykloj.
t»on

uatched

with

tense

ap-

kras‘<lkraštus, jų
Iš I ietuvoie leidžiamu ^naikinimas. gaisrai ir plė- or
S .?e:uo-,e_. ielftzlamų ykavimo pasekmės, — tik op
opionions on the pos&ible Post- tarpe ir Lietuvą, užimtų
vokiečiu
laikraščiu matyti,
žmonės su
su lenta
prie kaktos
kaktos "£
"ar International developments
• kaC
,
.
J ., žmones
lenta nno
kad “Kauno apygardos’ gali kaltinti vokiečių vai- iesuhing from Mr. Eden’s visit -^terorizuoti gyventojai gakomisaras Lentzen
, . važinėjo
.
tižią.” Anot Lentzeno, vo- to Washington, which neeessa- tetų laisvai pasisakyt kokioj,
prehension

the

of

excha»ge

po šitą apygardą ir grąsmo
, ltj avinė_ ril would involve n(>t
(HJr santvarko] jie nori gyventi,
ūkininkams uz maisto pro- ~ R
R d Lietuvoje ^ko country, but also the land Of Tai atltflk% atkartotiems
dūktų prievoles neatlikimą. lpjksta
lįe_ our ForefathcrSf uthuan-a. We
R°2S£ltO pa
reiSKimarns, antiKių musų:
Dabar tas pats komisaras tuviai kalti.
paskelbė straipsnį, kuris sa Štai ir kitas budingas the maltifarious probiems con- Keturių Laisvių supratimą
ko: “Atviri žodžiai visiems Lentzeno išsireiš kimas: fronting our Government, yet ir Atlanto Čarterio dvasią.
lietuviams. Kartu padoriųjų “Dažnai per daug garsiai sincerely hope that the right to
lietuvių ūkininkų pateisini pabrėžiamas susirūpinimas Independence of any of the pre SIŪLOMA PALENGVIN
mas. Rašo Kauno Apygar savo tėvyne kartais yra tik sently enslaved nations, indu- TI PILIETYBĖS ĮSTA
TYMUS.
dos Komisaras SA-Brigade- susirūpinimas savo kišene, <hng Lithuania. will not be bar„
.
.
|
fuehrer Lentzen. Po to, kai o kaliais,deja, klaidingai
tered to appease the imperialis- į .on.^®s^7ra. lnestl kellj
atlikti svarbiausieji šio ru nušviečia
tikrąjį lietuviųtie appetites of any nation.
biliai pilietybes įstatymams,
dens derliaus darbai, aš ap nusistatymą, ypač ukinin- Three million Lithuanians in p^_eng\in?'. . en.^f
.H1*!
lankiau visus savo apygar kų. kurie dabarties reikalą- the land of our origin. vnuld
.jeigu tik ateivis,
dos apskričių miestus ’—ra vimus dažnai yra supratę prefer estermination and mer- til® į p mečius ir y ra legalia;
šo. Lentzen.
rifui oblivion to slavery under
Amerikon
pnes (
visai teisingai.”
Iš keliatos , išsireiškimu Taigi, taigi, lietuvių susi- an alien dominion of any of it’s 1^4 metų . liepos 1 dieną.:
gali tapti sios salies piliečiu
Lentzen straipsnyje matyri rupinimą savo tėvyne Lent- neighbors.
ir kokios nuotaikos dabar zenas laiko susirupinimu Therefore *e respectfully kad ir nemokėdamas ang-j
Lietuvoje viešpatauja. Pa- savo kišene ir “klaidingu” cuggest that at the nešt peace liškai lasyti ir skaityti.
Kitas Dilius siūlo panai j
vyzdžiui, vienoje vieloje lietuvių nusistatymo nušvis- rz>nference, Amerieans of Lithkinti
ir pirmųjų popierių
jis taip išsireiškia: “Šiuo timu. Kaip matome, dabar- uanian birth. who know the hisreikaiaimą
tiems, kurių
rnetu, kai kiekviena karo tinių okupantų “argumen- tory and probiems of their
paliesta tauta turi buti Įkin- tai” visiškai supuola su pir- ptople first hand. be eonsulted. vaikai tarnauja arba bus
Ryta visomis savo jėgomis, mujų okupantų “argumen- and that when the german ar- tarnavę Jungtinių Valstijų
lietuvių tauta negali vesti tais.”
mies are espelled from the now kanuon.enej per sj kaią.
Imigracijos ir Natūraliza
Štrauso politikos, bet turi Yra ir daugiau Lentzeno occupied subjugated countries,
cijos
komisionieriaus Hanipagaliau suprasti tikrąją “perlų.” Jis sako: “...aš esu ’-ncluding Lithuania, that Amesono
pranešimu,
pereitais
padėtį ir padaryti reikia- pratęs, kad mano įsakymai iican army should occupy these
.
. .
ma? išvadas.” Jau vien tas butų pildomi. Kas nori pa- teritories to enable the terrori- t“4- metais -oO,Į ateivių j
sakinys lodo, kad lietuviai dėti negerumus pašalinti, zed peoples to freely express Pr®?£e sios salies pikty bę, o i
atsisako kooperuoti su vo- tas man yra tiek pat nuošir- their own preferance as to the aplikacijų dėl pilietybes ga-į
kiečiais, ką Lentzen ir vadi- džiai pageidaujamas, kaip form of the govemment under
l?ac*^?|a. n.i
r.a “strauso politika.”
ir aštriai bus čiumpami sa- which they desire to live in the lai esąs drdziausts apbkanbotažninkai, kurie nori rei- future, in conformity with the ty skaičius tstonjoj.
Matyt, kad lietuviai oku kalui pakenkti. Šitas nusi- pepeated
_____________
_____
Bet ir nauji buai .'ako
statements of
Presipantus nuolat kritikuoja, statymas kartą turi buti aiš- dent Roosevelt, our conception
al?kkan<a’’ kurie pi a
fully

piTZlKTI

realize

the

enormity

CAICI UlUldUUlI
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of

1HCT«

nes Lentzen
skundžiasi: kiai išdėstytas, kad neliktu of the four freedoms ant the
“Kritikuotojai visuomet pri- neaiškumu... Mano kreipi- spirit of the Atlantic Charter.
darydavo tik blogybių ir
lietu-:
F. J. Bagočius.
atstovaudavo savo egoisti- masis i padoriuosius
Supreme President of the
n ius interesus. Šiame krašte vius ūkininkus nėra nuėjęs
Lith. Alliance of America.
ir ...
iš pa
neįžiūrima pagrindinė lini- niekais Tai ryškėja
.
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sys pilietiškų popicių, luiės

paduou la.\o '.arda, kuiiuo
atvyko į šią sali. ir kada čia
^P0- KasJtfokiu įnfo.manegalė' pristatyti, tam
Liuosai verčiant, lietuvis- aplikacija bu- grąžinama. 1
« ir
lioku nesupras dldejUSlO bulvių pnstaty
ja
ir rluvnui
dažnai lieka
kai
ši telegrama sako štai . Ateiviai, ku įe nežino nei
mo. Jų buvo galima pakrau
tos sąlygos, kuriomis remia
laivo vardo, rei kada jei
ti patenkinamus kiekius. ką:

si kai kurios atskiriem?
žmonėms nepatinkančios. Kai

bus

išspręstas

šitas

Kuomet

Amerikon
atvyko,
gali
į Washingtoną kreiptis i Imm'g mis’ I-fo~-

rupinimu, Kas čia yra Kau
dažnai dar nesuprantama,
eilėie prievolių anėm£o-' b?n,a- a-p-ie
pokariir net pasitaiko, kad atsako je
rtatyrr.o
mybe už nemalonius daly
nius įvykius, kūne neišvenbet nepastebi to fak- giamai
kus primetama vokiečiams r.umus,
paliesti ne
In
1 turėtų
««
to. kad
Kad ii«
ii.. <=. mvo
a\ ? nrktatvmais
prutatymais fe?*11?*muS
ų
bet talp pat
nors tie dalykai yra kilę iš5 tO
padeda
pergalei iškovotu
ir musų
mnsI1 protėvių
^rntJv!„ kraštą—
, , .
...
. J ir
pačių nesugebėjimų. Tatai Jokie
nerikn pranašai netu- Lietuvą Mes pil*aį sup^an,
liečia kai kurių būtinų pre
daugybę įvairių prokių trukumą. Taikos metu ri ūkininką nukreipti nuo tam
kurios kila prieš muLietuva nesudat inėjo pla sito pagnnninio supratimo.
“...Kiekvienam tenka ap- sų vyriausybę, vis dėl to
taus mąsto ir planingų aisargu,

bolševiku metai- vi i

rispręsti,
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jis karštai trokštame
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Da kitas bilivs siūlo panaikinti istatvma. kuris Tei
kalauja,' kad
ateivis
butų
Kad
al

iKalauja,
effaijaj jva
žįavp‘ega‘'ri£i£ lnfOr. Biurą,.
VALDŽIA PASTATĖ
79,800 NAMŲ-

W ashingtono
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Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

Parašė: Kazys Boruta.
(Tęsinys)

I spėjimo, nes norėjo iš jo pasijuokti. Pur—Ale ką čia, klebone, kai norėsim, tai ir viškių kaimo pramuštagalvis bernas Juras
pasirodys stebuklas. Didelis čia daiktas užbėgo Dovinei už akių ir nelemtai sutruk
Dievo galybei.—vienas stebuklas daugiau dė jo girtas pastangas, pražudydamas
dievadirbio stebuklingą kurinį ir jį patį
ar mažiau.
—Duok Dieve, — atsiduso klebonas.— įstumdamas į negarbę.
Kai Vincas Dovinė šventas magaryčias
Duok Dieve! — nors ir pats nežinojo, ko
nempestingai
su klebonu gėrė, tas Juras
norėtų, kad Dievas duotų, todėl apsiblau
sęs dairėsi į šalis, lyg neturėdamas, kur palaidūnas Purviškių pakluonėmis atsar
giai nematomas ėjo.
akiu dėti.
Purviškių Stebuklingosios koplytėlė,
Tada Vincas Dovinė, dai' vieną stiklelį
medinių spindulių vainiku apsupta, mels
išmetęs, pakuždėjo klebonui:
—Aš padarysiu stebuklą! Pravirkdinsiu va šviesa mėnesienoje spinduliavo, kai
Puiviškių Stebuklingąją tikromis ašaro Juras, eidamas apie pakluones, šnairomis
i ją žiurėjo. Stengėsi pamatyti pastogėlės
mis...
tamsoje
Stebuklingosios statulą, bet tenai
Išdavė klebonui savo paslaptį, kuri ilgu?
tiktai
žvaigždžių
pasidabruotas vainikas
metus jį kankino, kaip savo rankų nesuge
bėjimas ir meistriška gėda, o dabai- atrodė mirguliavo, sukeldamas Jurui neaiškios
tokia smulki ir juokinga, kad net pats nu baimės ir dar labiau jį pakurstydamas.
Pereitais metais, kai per nesusipratimą
sikvatojo ir pralinksmino nusiminusią kle
dėl jos pateko į kalėjimą, jis dar tikėjo
bono galvą.
jos
stebuklingumu, kad net aštuonbliki—šelmis, pane meisteri, šelmis,—pasa
kė tada pralinksmėjęs klebonas.—Nusidė nio berno ašaromis buvo pasiryžęs tai pa
jimas, ką ir sakyti, bet viskas, pane, dides liudyti.
Kalėjimo kamera tada kaip arklių tvar
nei Dievo garbei, tai ir už savo šelmystę
tas
nusižvengė.
gal nebusi pasmerktas amžinai pražūčiai.
—.Jurai, ar jau verkia tavo stebuklinToliau šventas vakaras smagiai prabėgo
o
klebonijoje. Pabaigoje įsismaginęs Vin goji?
—O ką aš žinau?—atsakė pats pasiry
cas Dovinė į vyskupus kėlė savo užtaryto žęs pravirkti Juras.
ją, nes tada dar ne taip atsigautų šventas —O tu ar matei, kaip ji verkė? — vėl
musų tikėjimas katalikiškas ir visi jo ne springo iš juoko kamera.
prieteliai butų savo gėdai amžinai nura —Mačiau.—piktai atsakė Juras.
minti.
—Na, ir ką?
Klebonas smagiai šypsojosi, klausyda —Nieko. Aš dar piemuo buvau. Žmo
mas įsismaginusių dievadarbio kalbų, bet nės sakė. kad stebuklas. O klebonas pa
nesutiko:
šventino ir pamokslą pasakė.
—Vyskupu, pane, nesirengiu buti, kū —O dabar ar virkdo?
nas, pane. nuodėmingas, o ir tu, pane mei —Dabar tai jau ne.
steri, Į pragarą nugarmėtum už savo šel
Kamera vėl nusižvengė.
mystę. jeigu tavo stebuklingosios šventam
—Kukužės!—kažkas tamsoje ant naru
tikėjimui nebūtų naudingos.
nusikeikė.—Patikėk, tai per akis stebuklų
—Nežinau, klebonėli,—atsakė Dovinė. pridarys.
Kai dirbau, apie tai nepagalvojau, o pas Tas vakaras kalėjime Jurui giliai įsmi
kui jau taip be mano valios išėjo. Praga go į širdį. Sugryžęs į tėviškę, pirmą naktį
re irgi esu kartą buvęs, iš ten Paliepių nuėio stebuklingosios pažiūrėti. Apžiurė
klebonui, amžiną atilsį Ūsoriui, parjojau jo iš visu pusiu ir nieko nerado. Tada pa
šventą Jurgį, tik jis pats kvailas buvo ir jo sigavo Vincą Dovinę.
zakristijonas, tai ii’ išėjo nei šis, nei tas. O
--- 1_ 1_ KD UIVU crt-rkVviiL’lincrrk'ii
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vargšas zakristijonas net galą pasidarė.
įkibo stačiai į akis
Taip sakant, ištiko Dievo bausmė už švent kė?Ir—čia
kaltaą buvo pats Vincas Dovinė,
vagystę. Bet geras buvo žmogus, duok. kad per daug
stačiai jam iatsakė:
jam* Dieve, dangų. Jis mane ir atvedė į
—
Daug
žinosi,
per greit pasensi!—nu
šventą tikėjimą, kuriam ligi šiai dienai
sijuokė
jam
į
akis.
laimingai darbuojuosi. Tai už jūsų bran
gia sveikatėlę, klebortėli! — išlenkė stik —Pasakyk, arba aš ją nakčia nugriau
siu!—įpyko tada bernas.
leli—Pamėgink, skradžiai žemę nueisi!—
—I sveikatą, pane meisteri! Į sveikatą!
iį pats Dovinė.
—pripylė stiklelius klebonas, ir rūpestis sugundė
Tai jis dabar berniškai užsimanė teisy
vėl širdį suspaudė.
bę sužinoti ir mėnesienoje, lvg su merga,
O vis tik kvaila istorija išėjo tada Palie su stebuklingąją susitiko ir prašnekino ją
piuose. Klebonas Ūsorius, nors ir gudrus
mergą:
žmogus buvo, bet teko pasiraityti, kaip kaip
—Labas vakaras! Ko čia žiopsai prie
žalčiui ant žarijų, o. rodos, visai nekaltas kelio? Verčiau atsišaukimus platintum,
darbas buvo. Kas čia tokio, senasis pražu vis smagiau butų!
vo. nauja padarė. Viskas butų gerai pasi Ir Juras, daug negalvodamas, aplipdė
baigę, jei ne tas kvailys zakristijonas. atsišaukimais garbingą Vinco Dovinės ku
Vargas, kada bažnyčios* tarnai per daug rinį, norėdamas išmėginti, ar nueis jis
dievobaimingi. Per jį vargšui klebonui te
žemę.
ko baigti savo gyvenimą skurdžioje alta skradžiai
Dievo
Motina
nei puse žodžio Jurui ne
rijoje. Kad ir čia kas nors panašu neat prasitarė. ir jis nuėjo
keliais ir vieškeliais,
sitiktų? 0 nedaug trūksta, kai tik kiek ap kuriais auštant atvažiavo
maldininkų be
rims žmonės ir pamirš, nusiųsiu Puiviškių galinė? daugybės, jieškodami
Purviškių
stebuklų knyga į kuriją ir gal išsirūpinsiu medinės Dievo motinos užtaiymo
bei vi
atlaidus. Tai žiūrėdamas į stikleli ir tarė
sokios malonė-.
Dovinei:
Ant vieškelio, einančio nuo Dievogalos,
—O gal, pane meisteri, neprasidėtum? susitiko patį dievadirbį Vincą Dovinę, ne
Senas daiktas, užmirštas, geriau nejudi?, išsitenkantį ant plataus kelio.
ti. Išeis dar kas, o čia, pane, pralotas gali
Tai Juras iš jo pasiiuokė:
atvažiuoti...
—Kur kelią matuoji?
Dovinė mauktelėjo stiklelį ir nemirk Tai Dovinė jam neatsigryždamas at
telėjo:
sakė :
—Baikos. klebone! Pats vyskupas prieš
—Stebuklų daryti.
musų stebuklą suklups, ne tik pralotas.
Negirdėio Dovinė, kai Juras į saują
Pamatysi, klebone!
prunkštelėjo,
ir nuėjo, skersai ir išilgai
Bet šį kartą įsismaginusiai Vinco Dovi kelią matuodamas,
piktai pats sau bam
nės galvai teko nesmagiai apsirikti, ir sa bėdamas :
vo nelaimei jis nepaklausė klebono per—Tu man dar ne taip paverksi! Gry
niausia kleboniška verkti pradėsi...
DAINININKUI...
Tačiau, kai atėjo Dovinė prie savo Ste
buklingosios,
pats savo akimis netikėjo ir
Aš girdžiu tavo balsą galingą.
sti
a
pabodamas
pradėjo kumščiomis akis
Girdžiu aš tavo dvasios verkimą;
trinti.
Jis primena man apleista sodybą.
—O č»a gi dabar kas? Gal bedieve busi
Sužydusias pievas ir miško ošimą...
išvirtusi? O aš tau. durnius, tikros kleboJis primena džiaugsmą, pavasario rytą,
jniškes dar atnešiau!
Tikėtas, auklėtas gražiu siekių dienas.
Ir pats sau murmėdamas po nosimi,
Suvargusią galvą aš lenkiu prieš ja?!
stengėsi nelaimei atsiplėšti atsišaukimą ir
Nors visą tai virtę į ašaras vienas...
,-avo akimis įsitikinti, kokiu? stebuklus
piadėjo daryti jo kūrinys, bet raidės krai
Bet tu nedainuok! Tavęs nesupras...
pėsi akyse ir žodžiai šokinėjo, kad daug
Čia nėra širdies, ką jausti galėtų.
j negalvodamas, išsprendė:
Čia vargas ir skurdas atsiėmę savo
—Žinokis!—ir įsikišo i kišenių atsišau
Nutildė.krutinės... Čia duonos reikėtų!...
kimą prablaivėjusioms akims perskaityti.
Paliksi tu vienas su savo daina.
—Dėl to man galvos ne-kaudės. Tik ne
Kaip rudenį lapas ant plikų šakų:
pelningu amatu pradėjai versti.-. Verčiau
Pražus tavo dvasios galinga rauda,
paverktum rytoj gryniausia Dievo dovana,
Kaip mažas paukštelis ant juros bangų.
tikra kleboniška. Tai bent palinksmin
Prisiuntė Virvytė. tum Dievogalos klebono gaivą!
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MIESTUOSE STINGA
PIENO.

Žinios iš Naciu Okupuotos Lietuvos

Naciams Pasižiūrėti ir Apsiverkti

REDAKCIJOS

ATSAKYMAI

Lietuvos laikraščiai rašo,
(Gautos požemio keliais.)
kad žiemos metu dar labiau
KAIP OKUPANTAI
ĮVEDĖ MIRTIES BAUS t: ūki ta pieno miestuose. Net
tų minimalinių pieno kie
TRUKDO KALENDO
MĘ. IR MOTERIMS.
kių. kuiie pagal koi teles
RIŲ LEIDIMĄ.
Vokiečių generalinio ko- turėtų buti išduoti mažameVienas Lietuvos laikraš misaro įsakymu, pakeista čiams vaikams ir ligoniams,
tis nusiskundžia, kad oku- £7
Lietuvoje veikianti bau- negalima gauti. Pav., apie
pantų cenzūra trukdo net ir
.. šiauiiu miesto aprupinuna
kalendorių leidimą. Esą° P^<* įienupranešama,? kld pal
“Bolševikams atėjus, ka- bausmės žymiai sugieztm- į, koJteks
lendoiių išleidimas buvo
Pu tniausia, pagal \o- tag tulėlu gauti 4
u
pavėlintas. Daugelis kalen- kiečių komisaro įsakymą, - no tuį į
; di
donų pasirodė sausio mė rra^es bausme gali būti gauna apie 4 150 lilru
nėšio vidury ar pabaigoj, vykdoma ir moterims, tuo kiekio ligoninėms ir “įvaiTatai atsitiko daugiausiai tarPu
hgsiolimais ista- riems
kariuomenės dalidėl to, kad bolševikinė cen- tymais mirties bausme mo- niams- (t y vokiečių) dar
zura paruoštus kalendorius tenms buvo pakeičiama paimama 350 jį^ tad „ūelaikė netinkamais ir iš jų alkiųjų darbų kalėjimu
vaikamg ir c^iams H.
liepė išmesti šventųjų vargyvos galvos. Pagal Lie- goniams pa-Uieka 850 likrų.
dus ir kt. Kalendorių pavė- tuvos _ įstatymus . mirties į>abar va\kams
2 met*
lavimas, šventųjų vardų iš^Y0 sunarna uz amžiaus teduodama po pumėtymas ii- kt- labai erzino
didelius ir įstatyme
Htro
antrą d;eną
gyventojus. Šis reiškinys aiškiai nurodytus nusikals- Tenka prirninti, kad šiaugyventojų buvo laikomas Ūmus darbus. Dabar vokie- Hu
ppiskaitoma virš 30.bolševikų
nesugebėjimu
komisaro įsakymu mir- Q00 ^ventojų. Pieno gi
tinkamai atlikti laiku dar- Ues bausme skinama zmo- kasdier; miegtui prisUton^
bą. o taip pat pažeidimu n*nis, kūne yra “pajunkę _g50 litlu,
tautinių religinių jausmų.” vogti ir panašus nusikaltę_______
Kaip* atrodo kalendorių bai, jei tik jie yra pavojingi NELAIMĖ ŠUKON1Ų
reikalas dabartinės okupa- visuomenei.” Mirties bausKAIME.
cijos metu. patiriame iš to ®ė dabar taikoma už visą
paties
laikraščio:
“___
Arte-. eile
nusikaltimų, kūne
_____ _________
...
Šukonių kaimo (Biržų
jaut metų pabaigai, gyven- anksčiau buvo baudžiami apskr.) gyventojas Petrėtojai ir šįmet iau laukia ka- švelnesnėmis
bausmėmis, nas nusipirko iš spekulianlendorių. Jau dabai' intere- kaip antai prievartavimą, tų žibalo, kuriame buvo ne
šautai teiraujasi apie 1943- apiplėšimą kelyje, bankų maža benzino. Bežiebiant.
ju metų kalendorius. Kaip apiplėšimą, ginklo pavarto- tas mišinys sprogo. Nuo
teko patirti, šiais metais jinią ar grasinimą ginklu ir užsiliepsnojusių
drabužių
valstybinė leidykla vra pa- panašiai. Mirties bausmė ketverių metu ūkininko Su
ruošus! išleisti * šiuos kater.- nustatyta už daiktinių ver- nelis taip apdegė, kad tuodorius: sienini nuplėšiamą tybių naikinima, kuriu nai- jau mirė; nuo apdegimo
i

i__ j

i narnin

Vinimuc

Chas. Areškai.—Ne, me

trikų iš Lietuvos dabar ne
galit gauti. Galima tik pasi
teirauti per Raudonąjį Kry
žių apie giminių likimą: ar
jie gyvi ir sveiki, daugiau
nieko. Amerikos Raudonas
Kryžius toki paklausimą
siunčia į Šveicariją Tarp
tautiniam Raudonajam Kry
žiui, o tas susisiekia su Vo
kietijos Raudonu Kryžium
Lietuvoje. Atsakymas atei
na tik po kelių mėsių, o kar
tais užtruka daugiau kaip
metus. Kaip rašyti per Rau
donąjį Kryžių, “Keleivyje”
buvo jau aiškinama.
Skaitytojui iš Nashua,
N. H.—Tamsta prisiuntei

mums $3, prašydamas kad
atnaujintume prenumeratą
ir nusiųstume dvi knygeles,
“Alkoholis ir kūdikiai’’ ir
“Kur gi tas viskas nyksta?,”
bet nepadavei nei savo var
do. nei adreso. Nežinodami
kas tuos pinigus prisiuntė,
mes negalime nei prenume
ratos atnaujinti, nei knyge
lių nusiųsti. Taigi, kas juos
siuntė, prašom atsiliepti ir
priduoti aišku savo vardą su
adresu.
Sveikata—Brangiausia
Turtą*.
SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

mivn

ar

Gydymas visokių liftu šaknimis,
! Au-zmeni iis. Žievėmis, žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
visokių auralų lietuviškai, angliškai
' ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
litras spdo ir kaip reikia vartoti.
1 (Prašau iš Kanados štampu nesiųsti.
Kanados doleris dabar tik 80 centų.)
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus
geriausia siųst. Money Orderiu, arba
popierini dolerį laiške. Adresas: (-)
PAUL MIKALAUSKAS
140 Atbens Street.
SO. BOSTON. MASS.

ni
kytoių ir kalendorių-knyge
. .
apdegusi, paguldyta ligoni
lę, kuris yra taip įprastas sparamo galiai,
nėje.
kaimuose. Visi šie kalendo
riai jau yra paruošti dau MIRTIES BAUSMĖ UŽ
giau kaip prieš porą mėne RADIJO ŽINIŲ KLAU PYRAGAITIS — DIDELĖ
sių ir įteikti cenzūrai. Kai
NAUJIENA ŠIAU;
SYMĄ.
tik bus gautas leidimas, tuo
LIUOSE.
Įvesti Lietuvoje vokiečių
jau prasidės ir pats kalendorių spausdmirnas.
numato
mirtie*
....... Reikia
- „įstatymai
„
,...........
Viename laikraštyje įdėF IŠRADIMAI.
,
manyti,* kad š5aį metari, su bausmę net^uz radijo žinių ta kaipo didelė naujiena,
-------------------------------------------------------I KEUATOS RŪŠIŲ GYDUOLĖS.
__
_ _______
_
... _
kurios stebuklingai pagelbsti nuo
kalendoriais taip neatsitiks, kiaušy mą.
uuS sugau- jog Šiaulių nuėsto kavincoc
P
A
IlKČIf
f
1
1IM
Al
įvairių Ligų. wžparcniuoTū3
kaip tai buvo l‘atsitikę bo!- tas besiklausant užsienio
galima gauti po pyrd- Lietūviif Tautines Tarybos Pareiškimas I
LL*D^kxJ«laIVM/LI ĮU.viųS.šeimynoj.
A. Turėtų rastis kožnoj Lietuševikiniu metu
1
l adl-10 į pranešimų,
tam ~aiti, 50 gramų svorio. Prą' Dėl Mobilizacijos Lietuvoje.
NCL L' NUO DANTŲ GĖLIMO
giminių ir pažįstamų (for Tooth Acho Irritation and Uard__________ *
. tikrais atvėjais gali but bku- nešime dar pasakyta, kad
nuo Luokės parapijos, Telšių apskri- ėning of the Gums). Prašalina užsiSUNKIOS B,* USMĖS UŽ džiamas mirtimi.
pyragaitį galima busią gauMačiau laikraščiuos© kad prie- vietryjimų ir sustiprina Smegenij
Turimomis žiniomis. s.u zacija
Lietuvių Tautinė «•*"
zmoneliai prašo lietuviškų ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
ŠMUGELĮ.
.babai savotiškas yra vo- įi pagal tam tikrą “pramo- metų vasario 27. vokiečių Taiyba laiko nauja okupan jriaudose
krygų pasiskaitymui. Aš turiu viso pus. Apsireiškus nesveikumui tuo“KauenerZeitung'” rašo. kiečių komisaro nuostatas, rjnįu kortelių kuponeli Nė. okupacinė valdžia visame to sauvale ir. kaipo tokią, kių knygų perskaitęs, klauskit pas jaus pavartok Miracle M. J. S. Oint
mane.
Louis Ellyes.
(15) ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan
,
,
kmiuo draudžiama laik-vl1 14,”* be to, nurodyta, kad Pabaltyje paskelbė bendra visu griežtumu smerkia.
R. 1 Box 124B, Oregon City, Ore. tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Mapas
?’dide1^” l?lnl^l pyragaitis busiąs duodamas mobilizaciją.
Gyventojų
Be to, konstatuota, kad Aš, Jonas Stravinskas, (Lietuvoj
50c«
NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR
aiu
sumas- ^Tž tai gali buti bau- asmenimis, vyresniems kaip _prielankumui laimėti ir tuo Lietuvos žmonių panaudo- mane
vadindavo Stankevičiuku), pa- ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran
tilteli ™ Lietuv^B V? S?™ net
18 metl» amžiauspačiu- .mobiiizaciiai dirva jimas frontui vra nukreiptas jįeškau Andriaus ir Petro Karpaiavi- kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Sųkalėjimu, o rastieji pinigai
h- riša tai—dėl pyragai- paruqsQ. ^.tulą laiką aigai
flto-ni rrinč Didžiųjų
,r.
ci? 'a~ nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldyatgal
Demokratijų dinasi
pnes TYiriviiriii
Uiaziujų rtomnL-rotrii,
dmasi Lithkauskiu. Visyia Suvalkijos, mo jr aštraus Kosulio. Kaina $1.00.
kietijos bu,ę vežama paišė- konfiskuojami. Tuo budu čio...
: vokiečiai ryžosi net grąžinti kariškus interesus ir priešta- starapoiėo
apskričio, Prienų
,
. ......................................
...... apybn
.- ,
NO. 3- MIRACLE M. J. S. SALVE
Perlai, žirkles druska,
norima “paskatinti,”__________
kes. Meldžiu jų pačių atsisaukt!, arba nuo Old and Eresh Sores. Šita Mostia
okupantų per 1940-4 r rauia tarptautinei teisei
žinanciujų apie juos man pranešti ^aj tikrai yra Stebuklinga. Jei kuria
pilelės ir pan.. o iš Lietuvos kad gyventojai neštų pini- KELIAUTI GALIMA TIK- rusų
šiuo adresu: John A. Strong.
turite sen>3 Ronas, kurias Skauda ir
metus-«'iš Lietuvos zmonių
žmonių
New York.
R. F. D. 2. Box 16, Thomaston, Ct. niekas jums nepagelbėjo, tuojau.,
i *’“*»•"
tai ant VIENOS KOJOS atimtas riuosavybes.
1943 m. kovo 30.
-------------------------------------------- :----------- bandykite šitą Mostį. Geras r.uo Vcjami e litini
lašiniai,
sriegtas,
Pajieškau apysenes moteries, apie čiu> išbėrimų, Pails, Sains. Gėlimą
Čia
vokiečiams,
be
abejo,
paukštiena ir kitkas.
Kokiomis aplinkybėmis
50 metų. už gaspadinę. Jeigu susitai- Ausies, nuo Užsišaldymo, Žaizdų
ATRADO NEGIRDĖTĄ
galėsim ir apsivesti. Aš tu Burnoje arba Nesėje. bile užsivietryKybartų gyventojai nu
Lietuvos gyventojams tenka padeda Maskvos aklas užsi BOLŠEVIKŲ NUKANKIN kinsim,
riu mažų farmų prie pat ežerų. I>u jimą. Nudegimą, Sumušimą, Skau
LIETUVIŲ
KAIMĄ.
TIEMS
LIETUVIAMS
teisti: Pianas Kalvaitis 4'/2
vaikai paimti į armiją, palikau pats dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio,
keliauti geležinkeliais pa- spyrimas. primygtinai, iki
ir norėčiau susirasti draugę. ir įvairių Odos Ligų. Kurie turi Egmetų sunkiųjų darbų kalė- Lietuvos laikraščiai rašo, tiriame iš tokio kelionės Įs- šiai dienai, vis dar reikalau PASTATĖ PAMINKLĄ. vienas
Gyvenimas lengvas ir geras. Rašy- zimą, tai pažymėkite. Speciališkai
ti
sau
Pabalčio
iikomunisti

jimo: Juozas Baranauskas kad 40 kilometru Į vakarus pudžių aprašymo: “Deja,
1941 m. birželio 26 d. nuo kit laiškus; _
<17) Pranešimą gausite, šitos mostis, tai
šmėklos .klaikus
Ginklas prieš Vėžio Ligas.
—4 metais: Antanas Blažy3 nuo Naugarduko užtiktas šiais laikais ne kiekvienam nės
...................
. . atsimi- raudonoio teroro žuvo £ie 636 w
K
Keleivis,
Broadvray, So. Boston, Mass. Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.
nimai
is
pasibaisėtinų
1940nen
,
K
1
—3 ’ 2 metų. Vincas Kaze- žasiečių kaimas, kuriame yra prieinamos kelionės. O
Meškuičių gyventoŠalti orai ateina ir jie atneša daug
ligų.
Bukit pasirengę apsigynimui.
Lamsargienė
meskas — 2’4 metų; Anta- gyvena lietuviai. Kaimas jei kam ir tenka važiuoti, 41 metų rusų okupacijom iai, kurie buvo žiauriai nu
Geriausias ginklas apsigint tai M. J.
kankinti
Sukmedžiu miške ronotų
1 -zlaik-au visokių vaistų nuo rožių, Švilpos Miracle Ointment: No. 1—.
nas Kirvaitis iš Romeikių—■ turi apie tūkstantį gyvento- tai ne ypatingas malonumas laikų.
« *
v*.
kojy ir nuo kaulų gėlimo.
Dantų; No. 2 ir No. 3—nuo įvai
Turimos
žinios
rodo.
kad
2 metams sunkiųjų darbų jų. kurių tik dri-trys šeimos nuo Radviliškio iki Kauno
1 Lygumų vai-eime): J. Ma- Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį nuo
rių ligų. paeinančių nuo šalčio.
/.liit-o
•
T
į.-nr
n
’
*o
Reumatizmo.
Kurie
turite
koktus
Lietuvoje,
Latvijoje
ir
Esti
kalėjimo. Dat nuteisti leng- kitokios tautybės. Visi kiti per naktį išstovėti ant vieReikalaudami Gyduolių siųskite ir
.
J. .
IdliL nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą
Pinigus Money Orderį arba Čekį ne
vesnėmis kalėjimo bausmė- kalba lietuviškai. Kada jie nos kojos, nes vagone daž- joje vokiečių sumanyta for ras), A. Steponavičius ir P. patarimą i- busit patenkinti.
(-)
mažiau kaip $1.00. Kurie a bejotumis G žmonės, bet jų pavar- čia įsikūrė, nežinia, matyt, nai trūksta grindų antrai muoti kariški vienetai dve Noreika. Šioms te: oro au įsu s. w>t«r st.i Phiiadeiphi*. p* mėt' Gyduolių Gerumą tai duodam
tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes
jopai: leidžiant mobilizuo koms buvo pastatyta? ir padžių nepasklebta.
jau labai senai.
kojai pastatyti.”
—viena mažesnę. Vartok tą mažesne,
NAMAS
PARSIDUODA
tiems burtis Į vadinamus šventinta? paminklines kry
Ilrijrhtone, Oak Sų. apylinkėj. 3 neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi už
ganėdintas, grąžink didesnę į 10 die
“tautinius”
vienetus, ai žius. Religines apeigas atli šeimynų
namas, po 5 kambarius, dve
laiko, mes atitrauksime tik per
Kas Nusausins F rancuzu Ašaras?
jos piazos. šilima ir visi patogumai. nų
šaukiamuosius inkorporuo ko kun. A. Staišvs.
siuntimo kaštus—20c.
(-)
Iiendos atneša SJO per mėnesį. Kai
Adresuokit taip:
jant į vokiškojo Wehr
na $5.700.
Platesniu
informaciių
ar vpatiškai.
(17)
M. J. ŠVILPA
macht’o dalinius. Via pa BE LEIDIMO NEGALIMA .klauskit laišku
L. Wenckus
Miracle Ointment
grindo spėti, kad Lietuvoje NEI KAMBARIU IŠ
129 Nonantum st., Brighton. Mass.
Broad Str. P. O. A. Box 73.
vokiečiai gali pajėgti sum< BALTINTI.
HARTFORD. CONN.
Reikalinga moteris
bilizuoti apie penkių divizi
Vokiečių fiima “Grunds- Tarp 35 ir 45 metų. $12 per sąvai
jų vertę.
tę, kambarys ir maudynė. Šeimyna
Lietuvos žmonės puik.au- ĮucĮcgeseltehaft,“ kuri per he vaikų, gvvena Brookline, kalba
TIKRAI GERI
Telefonuoti
pas Mrs.
šiai supunta, kad nauju «">« vaWitl V1SU> bolševiku angliškai.
Fisner: nuo 2 iki 5 popiet—ŠOU 2140
PREPARATAI
nusavintus namu arba
nuo 7:3) iki 9:30 vakare—
mobilizacinių priemonių v<. laikai?
{ ALEXANDER’S
kiečiai griebiasi savo pašly- (vokiečiai jų negrąžina),,asp 5733.
kad tiob( ?ių re- NORn- hakbo u/ g \spadine. J CASTILE OLIVE OIL
jusios karo padėtie? verčia paskelbė,
mOntaS
tegali
buti atlieka- Pusamžė m teris pajieško darbo ųį 5 SHAMPOO
mi.
n
a
labai
ribotai.
Remonto *£?*!?*-«***■
v>ro« padarytas iš tikroŠitų Įvykių akyvaizdoje.
io Castile muilo.
islaicu
suma
negali
pran
Mrs.
v.
m.,
<
is) •J U.
S. P. Išplauna
Lietinių Tautinė Taryba ti 150 markiu.' Net sienų! 311 s<>chirag°- 11L t pleiskanas ir visolaiko reikalingu priminti
• kius kitus nesvaru
JIESKAU FARMOS
mus ir sustiprina
kad Lietuvių Tauta trokšta baltinti, tmkuari. dažyri.
» odą. 50c. už bonką.
UŽklijuOti
popieriais
negaliSu
gera Žeme. sodnu, mišku, trio
visiškoj Laisvės ir Ncpribėsiais. gyvuliais, ar be. Prie upelio
ma be leidimo.
ar ežerėlio. Ca<h. jei bargenas. Apra ; ALEXANDERS HAIR
klauscmybės.
išykite viską. Priežastis pardavimo? t
REFRESHING TONIC
Jokia
“ieprivatizacija ’ KAUNE SUŠAUDYTAS 1 Box 31, Ko. Boston. Mass.
(15) t
Mieįų ir Oda Gvdančių
• Aliejų
Gydančių Vaisto j
Lietuvos žmonių natuialė?
’ Mišinys. Pažymėtina gyduo'ė dėl
lėl »
i
PRANAS NORKUS.
Parsiduoda Farma
t plaukų šaknims ir Odos gydymui. |
teisės savo kimšte buri pilra35 akru farma. baraė. 2-šeimyiri Į 50 centų už bonką.
Vokiečių ypatingasis teis namas.
teis;ai? šeinuninkai* aptem
Pasižymi savo genimu Prisiun- J
*•( Garnson st., Groveland, i
per Paštą į visas, daus Su- J
riyti n t sugenės. Valanda mas Kaune nuteisė Teisi’ Mass.. pačiam centre, elektra, gazas. • čiam
\icnytų Valstijų.
ti
? vand:
geros įplaukos iš krūminių
etventoja Pianą Noiku. 41
išmušus. Iii:aviai : :i
iių lauko, did- ii> frontas prie
ALEXANDER’S CO.
Lo. Kreipkite
»:
ginklu
i c ų amžiau?, miities baus
bės Ledyti
414
W. BROADUAY
1OADWAY
C. Tatter- all,
me už ginklo laikymą be .11 N. Francis
koje.
SOUTH
H BOST
BOSTON. MASS. į
Broadwav, H.ivnrhill, M ,s . , ,
T.-i -!•«' ’-.l !
i Dabar vvl dama mobili budimo.
I
paveikslai

Šitie

jų

pagarsėjęs

ruko. uoste.

žę

Egiptan,

rėję

į

jas

skaudžiai

buvo

padaryti

maršalas

Tai

šias

buvo

RommeI,

pereitais

filmas

dabar gali

tik

Afrikoje

dabar

apačioje

o

metais,

anglai

apsiverkti,

vakiečių

jie

I

francuzų

Jie

tikėjosi

vaikučiai

susitikti

nuėjo

savo

j

stetj

tėvus.

Bet

/

pa/urėti

jų

tėvai

gražinamų

n*>sugTyžo.

iš

Vokietijos

Vaikui

verkia

karo

belaisvių.

kareiviai iškrauna

vokiečiai

kartu

Viršuje

su

nuvaryti

kitu

iš

tų

buvo

karo

vietų

vokiečių

užėmę

grobu.

jau

matosi

visą

Vokiečiai

1.400

buvo

žiauriai

nu-

mylių

Petronėlė

linksmas

laivą

Libiją

sumušti.

kurie

Du

naciu

kuomet

paėmė

nes

propagandai.

ir

Tub-

įsiver

pasižiū

tolyn

ir
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Moterims Pasiskaityt

Šį Pavasarį Madoje Mažutės Skrybėlaitės

UŽRAŠYK1T SAVO DR.UGAMS “KELEIVI” KAI?
DOVANĄ 1913 METAM.O “KELEIVIS” PRIDĖS
1 L C SAVĘS DOLERI .» VERTĖS PREZENTĄ.

SKYRIŲ TVARKO
M. M1CHELSONIENĖ.

Ar Saldumynai Kenkia Dantims?
X-ray dar neatbūtinai reikainga. kad patyrimą turis
Teorijos nurodo, kad cuk- gydytojas
objektyviai ir
ras iš maisto ir ypač saldai ubjektyviai patikrintų
dannių susijungia su seilėmis ir ų sveikatą. Šių laikų obalpadaro naujų chemišką mi is dantų sveikatos klausi
šinį. Šitas mišinys ištisai mu labai atatinka kiekvieplauna dantis. Jeigu šito lam: “matvk savo dentistą
mišinio reakcija atatinka nažiausia du kartus per me-.
dantų atsparumui, jie palie tus!
”
ka sveiki, bet jeigu reakcija
Buvo
laikai, jau senai,'
būna perdaug rukšti (acidi- Tuomet nereikėdavo
nė), kuli neatitinka dan dantų nekaltybę. Taiįrodyti
tims, jie tuojau pradeda tiu sigyvenęs paprotys ir buvo
lau
pėti, lūžti.
pasiliuosuoti kiama proga išrauti danti.
krutėti. Yra nurodoma, kad .’ien tik ant nuožiūros. Pricukraus fermentacija pada
tokių principų
ro seiles aceto rakšties re ūlaikant
nekaltų dantų pra-.
akcijos, kuii labai gadim daugelis
utyje
buvo
išrauta bereikadantis, šitokios nuomonė ’ingai. šiandieninio
’
prisilaikant, saldainės tar principai reikalauja mokslo
įrody-’
kiai yra draudžiama ypaf mo
danties
nusikaltimą
vaikams, kad nesužaloju orieš medicinos ir dentistedantų.
rijos teismą pirma jo prašaIšlaukinis dantų gedima^ linimo iš draugijos.
nežiūrint kaip greitai p
Pažiūrėkime nors trum- valgio jie nebūtų nuplaut
pai
į praktišką dantų abseyra neišvengiamas procesą
Kiekvienas išlaukiniai pa sų reikšmę iš klinikos ir ma
trupėjęs dantis šiandien yr tematikos atžvilgio. Yra pa
pataisytas dantis. Taisyt' tilta ir įrodyta, kad skilvio
dantys visada yra pilni ab opos, inkstų ligos, arthritai
šiaudinės skrybėlaitės šiam
sesu, kulias šiandien veii paeina iš blogų dantų. La
lykų
sezono skrybėlės.
kiekvienas žmogus nešioja. boratorijoje padaryta eksTaisant sugedusius dantis oeįimentai, išimant pūlių iš
gydytojas visu pirma užmu žmogaus padamtinio absieso svečiai kuopilniausiai buvo
ša nervą, kad sustabdžius ir ičvrškiant juos i šunies patenkinti. Svečių buvo suskaudėjimą, nupėlavoja li dantų šaknis ir, vėliau pa-.virs zw.
kusią sveiką danties dalį ik’ darius operaciją, atranda-i Tikrai garbė H. Kareivai
gilumos, uždeda auksinę a) ma. kad šuo turi skilvio visoms jos vieneto darbi sidabrinę kepuraitę ant ne opas — ulceis. Inkstai ir ki- ninkėms už jų pasiaukojii organai atsiliepia pana- mą tokiam prakilniam ir
pastovaus kamieno, žodžiu ‘šiai.
fhumanišakm darbui.
rkL-aai^
sakant, padaro viską, kas
(Bus daugiau)
vncageie.
nėra pageidaujama, ir eik
sau sveikas su supuvusiai.PATARIA DŽIOVINTI
CHICAGOS MOTERŲ
bet blizgančiais dantimis.
DARŽOVES, VIETOJ

Dovanos 1943 Metams
Taigi prašom prisiųsti mun.s savo draugo ar draugės aiš! ų

adresą, pridėti $2.50 metinei “ keleivio” prenumeratai, ir paž ■ė.i. k i..as knygas tam skaitytojui ar skaitytojai arba jun s

Dr. D. Pilka.

nusiusti.

Ku;.gas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. G l
ite r i :.k:i už visą DOLERĮ, Mes nusiųsime jas nurodyu
adresu ir pa.ys apmokėsime p. Atą. Tai bus “Keleivio” dovana.
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
kiara ai s?.; k :me skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už $1.50, tai 50 cen'j reikės primokėti. O kas pa irirks knygų už $2.00. tas turės primokėti $1.
paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovani :

R U’.i\ O VISUOTINAS
i v anas?

_ .
,
,
,
Bažnyčia sako. „ad buvo, o moks.as .-ako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
ka pgi Nojus butu galejįes stnn«i į
elias dienas visų_vets.;ų tyvunus.
kurie gyvina išsimėtę po visų žemėkaaiuoh? Raip jis galėjo tuos gyve
ni - prastoj savo arkoj sutalair.ti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visį
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
ta r ym? Kaip iš Nojaus šeimynų*
i pc- tvano juodveidžiai
ir kitu vei-’.i ’ žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali
atsakyti joki? kunigas, yra nuosakia
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale
Knyga be galo Įdomi. Kas žodis—ta
faktas: kas sakinys—tai naujas ku
nigu argumentas griūva. Mokslas ū
mokslas nuo pradžios iki galo.
.Kama ............................... 25c

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
"Žemė ir žmogus” yra labai pan:okinanti knyga. Is jos sužinosi. Li-ip
gyveno žiloje senovėje, ki.ip
jį. k„vojo su gamta .r -.aip civili, apaveikslų {vairių la
sjy įmonių,
imiu, vyrų ir moterų.
mol
Kaina

HF.TUtlŲ A*-1MYNOS rsTo
R’’A H ?.KEVh’IMJS
U M NOSE.

pavasariui daromos nedidelės, šiame vaizdely rodomos Ve

vyn • .r :
..a
i daug pačių, o .•■->ncs p< keii- vynis
labai r.riniant- ir i.-., mokinanti kny
ga. Su paveikslai, Ka:na . . . 50c l
Audeklo apdaruose ................ 75<

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?
l'i'r.šii.- t.n.'į .>• i ci: v; j kalb-.e
1 .:oi da cct-uvd čia aprašyta lo•, - dievus jjatbinc -t-r.-ie in.Iai
eg ptėnai chalda1, ašy i.
• f-ųvia. bai bi.rai ii tt.. .aip tie d -iai .-adinesi. liti jie K»ve h> ir '• *>•-.’ii- jie i-ti:ik u.~
z/ įinč
tu ė*'.»,įra .~»at-i i n ia: ii j.i.nart
Ta. yra licru *.ike;. r... i-.tj.-ija : >0
• 'rutuos-e .1-’di. ic t; darume . 3 23

.i’tGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie iob:ai, kuruos
Aii.,iu kuria ,.e aržius
Si ir. ci„•u •Įjt.-’t pvlit'.scai-t k >in»’.i-kų I: . u•atiut juk na larauė Voki.-tijos ■>
čia, citoiialų imn’i.iu Kar Kai sky
Kaita. ................................. 10c.

b ES Ji: STRAIPSNIAI,
šioj knygoj te1 pa 23 gražios eilės,
daugybė straipsnių juokų ir tt.
Paikiai iliustruota. Kaina .... 25c.

pastatyti bendrą džiovyklą, abu eis į “purauzę.” Man
BYLA DETROITO KATALItuomet greičiau eisiąs dar- rodos, V,,
ką jie pasės, tą nusi-. KU
“J.1 SU SOCIALISTAIS,
HiKlJJA SATYROJE.
bas
piaus.
mums-i nerei- Dalijant
n , • . Petrone
n . • lietuvių
i- - « ocia
;.iiš
t
Tai Biblijos pašaipa. į Kanadą
F _
.. bile tik
,

tos

kny ros neisileiažia.J^fcsi juokinga su
kunigo pak’.r* yti broitvinirkai už 3~S puikiais paveikslais, persta,an
puolė juos ir žiauriai sumurė Sočia- čiai* įvairius nuotikies nuo prieš su
P5tai
’iV'!
rvoĮjk^
kur gėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
ir
-iri ?knvr^iiT^i
>r vra
Y73 aioj
knygutėj t prašyta, «su vi taus. Išrijęs šių knygų niekas nesigai

KČS Jiems ClUOt UZlaikymHS, tams plakatus neto’? nuo bažnyčios

NES2RUPINKIM KITU
GYVENIMU.

tai ir ne muši, mnPiti-?

mii-U rupe_tto.
Neilgai
mes šiame
pašaui,
. .9
D ,
-i. . *
Mes. moterys, labai daue *y viesim. Kočios, lik cią pra- sais teismo re ordai? ir liudininku lės. 3S2 puslapiai. Kaina ___ $1.00
laiko praleidžiam visokiais! dėjai gyventi, kaip senatvė parodymais Kaina .......... 25c KI R MUSŲ BOLIAI
rupesčiačs ir Į ir barškina į duris. Gyve- sočiai izm \s ir religija
’' VENO?
kitu apkalbėjimais. Rūpina- nam trumpai ir tik kartą, tu- Labai id?mi kr..,g.-tė šituo svarbu
t ..a w»kv kad |»ir .joti-l.ai rmo
- H . J ... r
• teUę
gj^enimu klausuntL J, turėtų perskaityti Kiek
ž»’»c > Rojuje Be. mokslas R'.ju
m
teisę
susutu
&y
veiumu
katalikas
ir
socialistas
Paras
mės tokiais dalykais, kuri.
•ai atrieta. Kokčia.: mano, kad
VEIKLA.
•
laiku
darvti
ta.
kas
mums
E Varder-.-l lt. vertė Vanlunas.
r oiiji s epšinė buvo šiaurėje. Ir ši
D™ Acrncpo t
vizite
crarcininei
musų
pačių
nei
visuo
I
CTIVI
I
IC
x liūtingai,
i ; =?
Kaina .
. . ....................... .
10c įnij-ii etrodę kodėl taip rr.ar.ema.
1 K į
i
rner.ės reikalų visai nepalie atiems patinka, bile tiK i
Labai j I nus ir pamokinantis
mus sudėjus į daiktą apie Dariaus-Girėno Legijonie
BALSAI.
3 aityn as Kaina .................... 25c.
Skardinės ir stiklai vai- čia. Mes kui- kas daugiai uom kitiems skriaudos ne- i SIELOS
dantų švarumą, nei vienas rių Moterys apvaikščiojo
Puiki knyga, daugybė labai gražiu
Darbo Sukaktį.
siams ir daržovėms prezei- rūpinamės kitų gyvenim; arome. Vienos esam pasi-'eii^‘"T,? Dtur- graži.j spa;vu-i- LIETUVOS RESPUBLIKOS
neatsako į faktą, kad bliz
o ' i. y pau. I -TOKIJĄ.
vuoti gali išeiti iš mados, į- jų papročiais, negu kac ventusios všsuomeainiam tų_ pav^k
r: Parašė- ?> • -me
ganti dantys negenda. Tai
-t-iritts, 2
Dariau-Girėno legijoniešitas veiksiąs ęaredo, kaip nuo
aibui,
kitos
tik
savo
ir
šeiį^ap
ų.
i
T
SCIpuslap
si.c
- -.pda -a:?
Pa^ ^aro metu- kuomet savim. Mes matom ir žinon
vra lyginai tokis pat fajetas. nų moterų skyrius, Raudo- -skardinėms
melų revoliucinės Lietuvos spė
SI .5 1905
nėra
metalo,
o
kur
ir
kada
’
utos
eina
ar
va
tos
reikalams.
Kai
kurios'
A
=
hrno
<
kos ve. ė :i'vą su caro --aidžia, ir i.ip
kaip to sodininko tvirtini noio Kryžiaus vienetas, miroh.K m,™™
-• •
LT-7 Tji- paėiv. laiku ur.‘£2 tr va.ilži; rėmas, kad blizganti obuoliai nėjo savo vienų metų darbo •?‘ldams nebus K'”nraI’J ZIe- auoją, kada sugryzta .1 andam didžiausią užsiga- dclkc ' yia zmo ,ui
tr.e n 2y ?ė; katr p u -n re7.1l- c ja
ėdinimą
naudingam
darbe,
t
i;rt IR v?. G Y T?
pa -rnė -i-fu. ki r ’ i- . .t 2 tikos • aniekad nepuva. Tokį gražu sukakti. Reilua pasakyti. "%... . .... , .
kieK jų ap.ėdalai kainuoja
booiiuo:.-! iš ;«v e -r:- va'ožio- ir ka p ji
kaityme,
rašyme,
o
Intos
Valgyt
>
g?r.d
i
to,
savų
blogų
įpratimų
bet
sodininko įtikinimą mes gai kad po energinga ponios H. y.letoJ. de“ darzovfs, a
:l- --ere
<>jęf u,OOgU.<. Lu-'-i apskelbta r-pub ika. Prid-itas
Be. dt--, ,, i r iūsi? Dėl ko te valgi :, r. .icl.s sp alvuotas aerakipi* paiodo
ir priimtume, jeigu patys Kareivos vadovu, viene- valslus » įdaromus ino-i nerangumo oei apsileidime enau mėgstam kompaniją.
įp žmogus <-l- tai Ir .illlo vienas mai a' l;ijfto3 nepriklausomos L,et,tvos
sėjimą,
pasivažinėjimą
visai nepatėmijam. Mes ia
apie obuolius nieko nežino tas atliko daug reikalingo iuos
-eal džiovin:i'
... ,
. . stas duoda dsivj'ia: spėkų k:tas nu; rutNižus ir kaip šalis yrr. padalyta į
iaip visokį paSliinKSmim- žiau? D Vo žn-icui ic i; rnkrR’.is. aaskriėius. Tai yra vienatine knyga,
nuosekliai
mokame
kiti
tume. Dantų blizgėjimas to ir pagirtino darbo.
Apie maisto džiovinimą '•a\ .
-»c Tnlrv imi vra rnn<n n-i- druskos ir kitų panašiu dalyku? Ko- kari uaroio. kaiti gimė Lietuvos U -sbūda kiitikuot
i^".
‘'c •
“r
dėl jam reikia rebalu? šituos klausi- publika. Čia telpa visi svarbesni <lodėl nereiškia jų sveikatą.
Programa prasidėjo su i anądien kalbėjo Massachu,
imima?. svietą? via mar - mrs suprasi tiktai iš šios knygutės. k---r etilai Steigiamojo Seimo nu a
in m-rontoin nom-n. Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. rimai, taikos sutartis su bolševikais,
l> rrrnrni nasieltr-'? as, riO JO
Nežiūrint kokios priežas moterų skyriaus patriotiš- setts Technologijos Institute ; Ą
gyventojų papiosutartis su latviais, aprašymas rsų
kom
ceremonijom
ir
p-lės
industrinės
biologijos
P
ro
į
tys dantų absesams tai ne
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne
iai
ir
budai
^uojjaučiames uzgauto Tokie musų priekaištai nei; Arba tiesus ir trumpas kelias į apjvięėia visų^Jo
būtų, įdegimas gali prasidė Haverlock Amerikos Him-jfesorius Prescott ir kiti eks.... , 1--ris
tuvą iš laua»
-r
sveikata. tPamatinė?
žinios iš anato- jY vidau? Kaina ..................... 21 OO
ti iš lauko arba iš vidaus. 10 skambinimu, kas padarė į pertai. Daržovių ir vaisių J;; .apsme^/1s,v^<į!e/.
ritikos
to
nenakeis.
,
_ . .
,
.
mijo«. fiziologijo? ir hvgienos. SuSusidaręs pūliuojantis ek- >-ana įspūdingą pradžia, džiovinimą jie vadina moks- ;ai jnusų dalykas kui ir ų
Taigl, tegul geriau mums taisė Dr. A. L. GraiC-iunaa. Chicago, KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
Poliau
"programai
m
lišku
vardu
dehidracija.
t
ank
?
ai
Jor
V
ene
b
g™
ar
va
sudatas pamažėli susigeria
žiuoja, arba kokius ir u ’alvų neskauda rupinanti.es įudimo a^ariSe^lain^'^.sn ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.
į aplinkui esančius audinius Kareiva pakvietė p. Dauž- Dehidruoti vaisius, reiškia
Labai įdomus senovės filosofų <ia_’tų gyvenimu. Geriau ž u- MATERJAJ ETIŠKAS
drabužius perka? Jo
leidimai apie žemės išvaizdų. Antra
ir atatinkamais kraujagys vardienę, kuri R. K. veikloj nuvandeninti juos—pašai inekim
savęs
ir
saugokim
in
,
STORIJOS
supratimas.
Knygutė? dalis yra: “Išvirkščias Mok
n.
lių ir limfų takais pasiekia laug darbuojasi. Pirmiau ti iš jų vandenį. Paprastoj
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“
važiuoti
n
'
®
p*®.
g;
jęrjyjjpjį
aiškina
proletariato
fiteisę eiti,
’
Kaina .......................................... 10c.
širdį, sąnarius, smegenis ir sia gerai ir jausmingai dai musų liaudies kalboj tai reiš- P^ną
--------------------.lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka?
gyvenimu
taip
linksmintis
PAVASARIS
įvairiausiusknygelę.
nuoti- KODĖL Aš NETIKIU
bendrai visą kūno sistemą. navo solistė Ona Juozaitie- kia: išdžiovinti,
AVAdAKid HFTirVULIF
LIMUVU.IL rimdo
ki.,$ pasaulyje
o<,rsksityk
kaip jai patinka ir kiek iš
I DIEVĄ?
__ Kalba labai lengva Knyga nrotauProf. Prescott sako, kad eaii. Nesu upinkim kad ji v-,
Kaip dantų absesai nuodija nė; pianu skambino gerai
>.Ias
pilnas
jau
paukštelių,
jantiem? darbininkams ncapkai- .
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
•šsilavinus p-lė Haverlock ir Amerikos armija ir dabar savo vyrą dažnai vieną pa ’progfta sakos jau medelių. nuojama Kaina ........................ 25c negali
sveikatą.
tikėti Pilna argumentų, kurių
kalbėjo Mrs. Krutskoff, ku jau vanoja daug dehidrao- neka ir jo -mkiai uždirbtu
nesumuš jok? jėzuitą?. Kaina t'-s
^ugių
laukas
žaliai
dengias.
—
'
knygutės ..................................... 20c
KUNIGU CELIBATAS
įsivaizdinkime sau atsiti ri lietuviams gražiai padė tų arba džiovintų šakniavai- pinigus leidžia. Tai jos i
.
’
isas
gyvis
kruta,
rengias,
i
fti
knygelė
parodo,
kodėl
Romo?
kimą su absesais pilnais pū kojo už jų darbą. $300.00 siu. \ artojamos džiovintos jos vyro reikalas. Jei jos vy
; popiežiaus kunigai nesipaėiuoja čia MONOLOGAI IR
lių gale dantų, kai žmogau- auką ......................
Raudonam. Kryžiui morkos, bulvės, svogūnai, ras ja leidžia ir nieko už ta1' ‘ašarėlę, kad sutikti,
išaiSkinta visa jų benntystės istorija, DEKLAMACIJOS.
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
dantų sukandimas siekia nuo legijomenų jteike pos- saldžiosios bulvės ii- būro- nesako, tai ir ne musu “biz Ie porelės nepalikti.
šioje knygoje telpa daugybė nau
-nuouolimas. šia knyga turėtų per’skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir jų, labai gražių ir juokingų monolo
280 švara spaudimą. Kur o vadas Kibartas. Taipgi i
Paukščiai gūžtas medžiuos
•<
jaunikai'is. kurie geidžia, kad jų mo- gų ir deklamacijų. Visokios temos:
tad gali dėtis tie pūliai esan- raibėjo ii- buvęs vadas Kas-į įžiovintos daržov.ės
krauna. Iterjs,
revoliucionieriškoa,
ir mylimosios nepa- darbininkiškos,
Jei musu kaiminka stikle- Visi linksmus—maisto gauni, pultų dukteris
ti gale danties? .Tip kitnkin
i tokia kunigų edobą. Parašė
... , , .. .
,,
iknn. Geo. Tovmsen.d Fox D. D., su ""gos. \»sos skambios, visos g-.ros.
Tinka visokiem? apvaikrčiojimuma,
išėjimo netui
vairiais balseliais čiulba,
ilietuvino Ferdinand de Pamogitir.
Kaina .......................................... 25c baliam?, koncertam? ir tt. Antra pa
varomais į
’arp šakelių girios ulba.
gerinta laida. Kaina
kraujo indeliu
DŽIAN BAMBOS SPYflAL
SOČIA! IZMO TEORIJA.
\rtojėliai aria laukus;
davatka.
visą žmogaus sistemą. Pa- us iššauktas atkartoti savo!.maistas yra • daug
• „X-lengvesnis
.
. , Jei kita
. visuome
.
Tr
kitos
f«nč?
rHurian
juoku,
ne
din veikalas tTuropais ir aišl-iaig
/ėjas pučia, švelnus, jaukui;
gerai, skoningai apsisėdž'u:
sitaiko atsitikimų, kad ab- dainas. Visiems jis patiko.
apS!fed?
po
’?ny ro* faktaib parodo, i aip iki šiol k<-tesi
ie fe!pn net 72 “D ian Bn-nbo? sny draunjoe formo?. ir kodėl turė? būti
ir šiam
šiaip dailiai
pasipuošus gyvulėliai šokinėja;
sesas arti paviršiau? ir trak Sekė posto jaunuolių sky~
’
ir
d.nliai na<nniiosn>
čiai.” eilės, pasi! F.lbėjimai, humo-’? oakeiata? kapitalizmu . Kaira
25c.
\vys
rėkia,
bėginėja;
•’iški strainsniukai ir juokai Antri
ji nerimta pa
sta į išlaukinę pusę. Tokį at- ius, kinis irgi gražiai pasi- Vaisiai ir daržovės džio- ta!
pagerinta laida Kein.9 .............. 25c
l’APARf IO MEDAS.
paruošiamos taip P ’aus^a-. ;'yragaudė.
Ta Tiemenėliai linksmai gieda,
—..... — paruošiamos
.
sitikimą žmogus tankiai;-odė ir programą paivain- vinimui
Ir keturios kito? apysakos: (1) NeJ
purienos
krauna
žiedą.
LENGVAS BUDAS
kaip ir prezervavimui stik- , Uf1 ?.exi
ir neP^IS;
pats patiria. Kuomet dantų na.
azsitikintis Vyras: (2) žydinti Giria;
(3) Klaida. (4 ) Kcrekta Jose nuro
Į IŠMOKT ANGLIŠKAI.
smegenys pradeda skaudė-Į Ponia Kareiva pasakė Juose ar skardinėse. Juos *!aiP P1 ątrp<*o, yra apsilei 'autri daina mergužėlės
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
Rankius
reikalingiausių
žodžių
ir
kias prietarus, burtus ir tt. .... 15c.
ti, jis piima pats apžiūri, į nuoširdžią kalbą, atiduoda- nulupa, supiaus.to ir nušutina f*ė:ė ir liurba. šiaip ar taip Nuaidėjo per gireles;
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta
veidančiu
vandeniu.
KomeiP
165
*
vist,
e!
nepatenkintos
i
kad ir su veidrodžio pagal- ma visą kreditą savo pagelIi darželiuos gėles sėja
I taip lengvai ir suprantamai, kad kiek- ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
vardus savo liežuviai r piršteliais užakėja.
ba. ir pamatęs opą ar opas ’ bininkėms ir vieneto darbi- cinėse įmonėse vartoja garą
liškai. Joje telpa netik atskiri žo- METU.
pradeda jieškoti rodos. Vi-,ninkėms. nois tiesą paša- vietoj verdančio vandens. ™ank?™- Tai labai blogai
! džiai, bet čieli sakiniai, pasikaltėjiLietuvos šelpimo Fondo leidinya.
širdis linksma tos mergelės,
: mai darbo jieakant, važiuojant ku' Su rašytojos paveikslu, 12Š pusia
sųpiima. jis išbando savo dus, tik jos pastangom rei-j Paskleidžia vaisius ant d ra-11 petKbnn s įpratimas,
nors.
nuėjus
krautuvė?.,
nas
d
akt
irt
ujai Kaina ................................... 50c
pas barzdaskutį, pas kr ančių ir tt.
žinojimą ir mėgina pasveik- kia tarti ačiū už vieneto su-|tinių sietų ir nupučia karštu Jei kuri moteris sunkia <es jau želia jos rūtelės;
dainelė jos jausminga.
Su fonetiška ištarimu ir gramatika. AIJCOROLIS IR KITOIKIAI.
’ ’ į vais-*' organizavimą
*
*
’
garu. Tuomet džiovina juos dirba ir savo ir vaikų ate'- ‘)irdi
ti, paskui jis ’kreipiasi
ir
vedimą,
Antra padidinta ir pagerinta laida
liečia, taip graudingai I... Sutaisė
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
St. Michelsonas. Pusi. 95.
tinę, kad gavus “rodą” ir Publika jai rausip* n’ojo tam tyčia padalytuose tune- čiai taurina, tai tokia vra J štai krante prie upelio.
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
Kaina ................................................ X5e
kam?. Kas yra arba tikisi kana nors
švkštuolė. _______
kuriai nie- Tarp žaliuojančio šilelio.
vaistų ir, galų gale. kai vi- Buvo da ir keli anglu kalbė 1 iuose. kur iš pradžios duoda ffocli _______
būti kūdikio tėvais, būtinai turėtų
APIE
DIEVĄ,
VELNIĄ,
sas stovis įsiseni, jis tada tojai. R. K. viršininkai.
.200 laipsnių karščio, o pasneužtenka. Bet kita. ku- Kaip žemčiūgai srovės teka,
perskaityti Aitų knygutę. Kaina 10c
DANGŲ IR PRAGARĄ.
kreipiasi pas gydytoja. Jieš- Vakaras užsibaigė kavos kui ji po truputį nuleidžia, n vjen tik prie namų dirba Paslaptingai ką tai šneka...
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS
Parašė garsus Biblijos kritikas
KITOS APYSAKOS:
kant padantinių lezijų yra ir pyragaičių vaišėm, ku-iPerj kelias valandas vaisiai įr Har retkarčiais šen ter
Ingersolas. Kaina ...................... 25’.
• J)
jdti) tnti» Vyras; fŽ' žyD
Šilelis
žalias
snaudžia,
—
geru daiktu pirmiausiai pa- riuos, baltom uniformom.išdžiūsta.
išeina, dolerį kita vyro už
INKVIZICIJA
•«, Jo. mir.^k.rfs kaip žmonės putikrinti su X-ray persvieti- apsirengusios, vieneto nares Namie juos galima džio- dirbtu rini<rtf praleidžia, ta Kokią durną jisai audžia?...
*
kai tik' j visokiu? prietarui,
ParaSė N. Gu?ev. Pu»ki naudi-ga ♦'nrtna i? tt F-ins
................... jgg,
rnu. Filmą gerai padalyta nešioto ir visus vaisino.
vinti paprastam pečiuje, ta yra didžiausia saumylė. ji Spindulėlių išbučiuotas,
knyga aprašyta katalikų bažnyčios
niekad nemeluoja, kas po Kaip visa programa, taip Prof. Prescott pataria susi- tik sportauja ir vyro uždar- švelnaus vėjo užliuliuotas.
siautimas ir pradžia reformos. Su “Keleivi*.” 636 BroadwaY.
puikių paveikslų. 215
e J r*
orw»aw«y,
J. Gogelis. i daugeliu
dantimis slapstosi. Apart ir vaišės išėjo puikiai ir visi tarti keliems kaimynams ir bi leidžia. Senatvėj tikrai
puslapių. Kaina............................$100
South Boston, Mats.
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Septintas Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

8115. Pavilionis, Adolfas (Do Marija (Jono duktė), gimusi
mininko
sūnūs), 32, ūkininkas. 1913, šeimininkė, Kaunas.
Išvežtų Rusijon Lietuvos
8116. Pavlekaitė, Gertruda- 8164. Pečkaitis. Eugenijus
Cecilija, gimusi 1930, studentė, (Justyno sūnūs), gimęs 1939.
Žmonių Sarasas.
žemaitiškiai, Turgeliai.
8165. Pečkauskaitė. Aldona
8117. Pavickaitė, Teresė-Van- (Jokūbo sūnūs), 62, ūkininkė,
gimusi 1933, mokinė, Tur žebenkovas, Varniai.
(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašų, kurį sudarė Lietu* da.
geliai.
8166. Pečukevitius. Adolfas
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruostas anglų kalba n 8118. Pavlekienė. Marija (Ste- (Apolinaro
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai po duktė), gimusi 1907, šeimi- konys. sūnūs). 28. Marcingoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimui- ninkė. žemaitiškės.
8167. Pekarsku. Juozas (Asąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eim 8119. Pavliukievič, Vladimir j donao
sūnūs). 62, ūkininkas,
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am (Lukošiaus sūnūs), gimęs 1911, Birbeliškė,
Viekšniai.
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są Vilnius.
j 8168. Pekarskic-nė, Julia
rašė pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ii 8120. Pavlinas, Petras (Liud-'šeimininkė.
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.) viko sūnūs), gimęs 19-8, batsiu-1 8169. Peleckis. Stasys, 42,
s, Kaunas.
; policininkas, Šiauliai.
(Tąsa)
8095. Pauliukaitienė, Leoka- vj’8121.
Pavlovič.
Juljan
(Juljašeimininkė, Lentvaris, no sūnūs), gimęs 1886. Vilnius. 8170. Peleckienė. 21.
8075. Paulauskas, Jurgis (Do lija,
8171. Penčyla. Antanas (Jur
nato sūnūs), 36, plumberis Vilnius.
8122.
Pavlovkienė,
Elena
(su
gio
sūnūs), gimęs 1902, sekreto
8096.
Pauliukaitis,
Vytautas,
Kaunas.
2
sūnumis
—
8
ir
3
metų
am

rius,
Tauragė.
sūnūs), 21, buhalteris, žiaus), 28. Vilnius.
8076. Paulauskas. Kosta' 'Vlado
8172. Pereščekienė. Nadiežda,
(Benedikto sūnūs), 49, polici Kaunas.
8123.
Pavlovskis.
Zdislovas,
9.
60,
Smilgiai, Jesnagurka.
8097.
Pauliukas.
Jonas
(Boninkas. Šiauliai.
8124.
Pavlovskis,
Bagdonas,
1
8173.
Pereščekas. Ipolitas
eslovo sūnūs), 30, mokytojas
8077. Paulauskai. Vaidotas ’Žemaičių
8125. Pažam uskas. Valys (Jo (Ipolito sūnūs), 75.
(Kazio sūnūs). 2 mėn., Deltuva. 8098. Kalvarija.
kūbo
sūnūs), 27. geležinkelietis. 8174. Perekšlis. Juozas (Ka
Pauliukonis,
Vladas
Ukmerge.
zimiero sūnūs). 79. ūkininkas.
(Jurgio sūnūs), 68, mokytojas, Šiauliai.
8078. Paulauskienė, Anelė Kaunas.
8126. Pažarskaitė. Ona (Bro Vabalninkai. Veleniškiai.
(Juozo duktė), 37. mokytoja. 8099. Pauliukonienė, Elena niaus
Perekšlienė, Antanina,
Laičiai, (su 2 mėn. dukterim). (Karolio duktė), 45, Kaunas. šiogala.duktė). Kiemeliai, Mai- 75,8175.
šeimininkė.
8079. Paulauskienė. Antanina 8100. Pauliukonienė - česnai- 8127. Pažaryska, Konstanci 8176. Perednika.?. Antanas
(Juozo duktė). 19, Kaunas.
Marijona, 20, šeimininkė, ja, G5. ūkininkė. Skirlanai, Pa (Stasio sūnūs), gimęs 1914, bu
8080. Paulauskienė. Antanina tė.
bradė.
Deltuva. Ukmergė.
halteris, Šešuoliai, Švenčionys.
60. samdinė, Šiauliai.
8101. Pauliukonis, Vytautas 8128. Pažemeckas, Jonas (Po 8177. Peranova. Jadvyga, 40,
8081. Paulauskienė, Elen: (Kazio sūnūs), 28. Palivarkai, vilo sūnūs), 23. kareivis, Veive- mokytoja. Švenčionys (su 7 vai
(Aomo duktė). 49, šeimininkė Deltuva.
ronai. Vaškai.
Kaunas.
8102. Pauliukonis, Pranas 8129. Pažienė. Izabelė (Mo kais).
8178. Penkauskas. Antanas
8082. Paulauskas. Keistutis (Kazio sūnūs). 40.
tiejaus
duktė).
30,
šeimininkė,
(Jono
sūnūs), 1 metų, Kaunas.
(jono sūnūs), 2 mėn., Kaunas. 8103. Pauksnis, Petras (Juo Paujudupis, Šiluva.
8179. Penkauskienė. Filomena
8083. Paulauskienė. Elena zo sūnūs), 24, ūkininkas. Pauks- 8130. Pažemeckas. Jonas. 29, (Kazio
duktė), gimusi 1905. šito vaizdelio viršuje matosi Amerikos lakūnai prieš žygi. Aplinkui matosi jų bombane
(Fabijono duktė), 55, šeiminin niai, Pamajai.
policininkas. Vilijampolė.
šeimininkė.
kė. Alytus.
į 8104. Pauksnis, Kazys , 40, 8131. Pažemeckienė - Karuč- 8180. Penkauskaitė, Petronė šiai. Jie čia ruošėsi skristi bombarduoti japonų skraidyklą Mundoje, Solomonų salyne.
Apačioje parodyta japonų skraidyki jau suardyta. Jos asloje matosi išrauta didelė duo
8084. Paulauskienė, Antani- 'advokatas, Daubiškiai, Papilė, kaitė, Ona. 30.
lė.
Gudeliai,
Vilkaviškis.
na. 50, Šiauliai.
8105. Pauksnienė, Julė (Ado- 8132. Pažemeckas, Mikas (Jo 8181. Penkauskas, Vytautas bė. Toliau matosi durnai. Tai dega japonų patalpos.
8085. Paulauskienė, Magdė !m0 duktė), 33, ūkininkė, Dau- no sūnūs), 2.
sūnūs), 10, mokinys. juosto sunus), 43, karininkas, (Antano duktė), 52, ūkininkė, zo sūnūs), 35, inspektorius,
(Vinco duktė) 28, Kaunas.
biškiai.
8133. Pažerauskas, Jonas (Jo (Andriaus
8182. Penkauskas. Jurgis Pasvalys. Pumpėnai.
Kuršėnai. Braužai.
Vilnius.
8086. Paulavičius. Bernardas. 8106. Pauksnis, Kazys (Kazio kūbo sūnūs), 47, vežikas, Šiau (Andriaus
sūnūs),
14,
mokinys.
1
3199
Petkevičius.
Zenonas
8206.
Petkevičienė,
Viktorija
8213. Petkaitis, Juozas (Pra(Liudviko sūnūs), gimęs 1912. j sūnūs), 13, mokinys, Daubiškis. liai.
8183. Penkauskas, Andrius
sūnūs). 28 mokytojas, (Jono duktė). 38. ūkininkė, i no sūnūs), 50, ūkininkas, Skarūkininkas, Pasamanė. Ignalina? 8107. Dauksnytė, Elena (Ka- 8134. Pčislienė, Stanislava (Mykolo
sūnūs). 40. ukuunkas. j Paū<Wj^
, Milašaičiai, Plungė.
dupiai. Gražiškiai.
(Juozo duktė), 40, Varėna.
8087. Paulenas, Petras (Liud-'zio duktė). 11, Daubiškis.
8184. Penkauskas. Kazys (su j 8200. Jetkevičius, Julius. 41.! 8207. Petkevičienė - Bragau- į 8214. Petkaitienė - Martinviko sūnūs), gimęs 1909. Kau-, 8108. Pauksnis, Eimutis (Ka 8135. Pčislo, Petras, 42.
šcima).
Va, Ukmergė.
skaitė, Eugenija, gimusi 1905; kaitytė, Magdalena (Nikodenas.
i zio sūnūs), 2.
8136. Pečelis, Viktoras (And viškis. 40. tarpininkai. Vilka- įei8201.
Petkevičiūtė.
Danutė,
slaugė,
Pasvalys.
8088. Paulevičius. Juozas i 8109. Pautienius, Kazys (Ka- riaus sūnūs), 30. ūkininkas, 8185. Peviškis, Vaclovas (Fe
mo duktė), 44, mokytoja.
14,
Pandėlys,
Stanikunai.
į
8208.
Petkevičienė,
Bronė.
< Edvardo sūnūs). 70. Eišiškiai, zio sūnūs). 33. ūkininkas, Sker- Gražiškiai, Vilkaviškis.
Petenas, Vytautas (Pe
likso sūnūs), gimęs 1905, darbi 8202. Petkevičiūtė, Danutė 27, šeimininkė, Jurbarkas. tro8215.
Apkasai.
piejai, Bartininkai.
8137. Pečelienė - Valinskaitė, ninkas.
sunu6),
46, samdinys, Šila
(Juliaus
duktė),
9,
VederiaLį
8209.
Petkevičienė,
23,
Pąn8089. Paulionis, Ciprijonas 8110. Paužuolienė, Agota Teresė (Juozo duktė). 26, sei 8186. Šančiai.
J
lė,
Tauragė.
Penutis, Vilius (Marty Ukmergė.
dėlys.
(Jono sūnūs),. 40, mokytojas. (Juozo duktė), gimusi 1908, šei- mininkė.
8216. Pėstininkas, Vladas
no
sūnūs),
34,
Kaunas.
8203.
Petkevičiūtė,
Felicija
8210. Petkevičienė - Janke (Jono
Didvvdžiai, Vilkaviškis.
mininkė, Vienžudžiai, Joniš- 8138. Pečelis, Vidmantas
sūnūs), 30, mokytojas,
8187. Petraitienė - Tevelevi-1 < Benedikto duktė). 17. ukinin- vičiūtė. Emilija, 26, šeiminin- Kalvarija.
8090. Pauliukaitis, Vladas. 1. kėlūs.
(Viktoro sūnūs), 10.
Aleksa (Prano duktė), ųg, Kuršėnai, Braužai.
. kė. Aleliai, Pandėlys.
Lentvaris.
8111. Paužuolis, Vidmantas 8139. Pečiauskenė, Brigita čiutė.
31,
samdinė.
8204.
Petkevičiūtė
Liuda;
8211. Petkevičienė. Janina 8217. Pėstininkienė, Emilija
8091. Pauliukas, Jonas (Bo- (Juozo sūnūs), gimęs 1939.
(Emasto duktė). 28, šeiminin 8188. Petraitienė, Julė (Alek- (Petro duktė). 10. mokine, (Juozo
duktė), 34. mokytoja 27, samdinė.
lesiovo sūnūs), gimęs 1911. 8112. Pavilionis. Jonas (Ka- kė. Joniškis.
8218. Pėstininkaitė. LaimuVandeniai, želva.
rr.okytojas. Zem. Kalvarija. zio sūnūs). 33, vežikas. Kaunas. 8140. Pečiauskas, Stasys. 37, so duktė), 30, darbininkė. Pane- Milašaičiai. Plungė,
vėžys,
Plukiai.
i
8205.
Petkevičienė.
Marijona
8212.
Petkelis,
Antanas
(Juo
tė,
(Vlado duktė), 2.
8092. Pauliukaitis. Algirdas 8113. Pavilionis. Domininkas; policininkas. Joniškis.
8189.
Petlickis,
Bronislovas
(Vlado sūnūs), 15. mokinys, (Juozo sūnūs). 62. ūkininkas. 8141. Pečiukevičienė, Elzbie (Boleslovo sūnūs), 45. darbinin
Lentvaris.
Andrišioniai. Panemunis.
ta. 68, ūkininkė. Merkinė.
8903. Pauliukaitis, Česlovas. 8114. Pavilionienė, Petronėlė, 8142. Pečiukevičienė. Malvi kas.8190N. Vilnia.
Petlickis, Tadas (Bro
18, studentas, Lentvaris.
59, ūkininkė, Andrišioniai. Pa- na (Petro duktė). 45. ūkininkė, niaus sūnūs).
12.
8094. Pauliukaitis. Vladas. nemunis.
Marcinkonys.
8191.
Petlickienė,
8143. Pečiukevičiutė. Jadvyga (Boleslovo duktė), gimusiJadvyga
1907.
(Juozo duktė). 18.
8192.
Petlickaitė,
Kristina
8144. Pečiukevičius. Vytautas (Bronislovo duktė), 10.
i
19.
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
AR ROMOS
Petkunas, Pranas (Mi
8145. Pečiukevičius, Boleslo ko8193.
kalus.
Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalyki). Jis pasako
sūnūs), 37, ūkininkas. Šven
vas (Juozo sūnūs), 16.
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
j
į
i '
čionėliai,
Pašamonė.
8146.
Pečiukevičius,
Antanas
Kristaus
i
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
opiezius yra
8194. Petkunas, Antanas
(Martyno sūnūs), 65, ūkinin (Antano
jimais
ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
sūnūs), 36, karininkas
kas, Ratnyčiai, Merkinė.
pasakys
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
Viliuos.
galima
be
baimėsPatarėjas
naudotis” gyvenimo
smagumais
ir nepadaryti
klai

8147. Pečiulis, Leonas (Vik 8195. Petkevičius, Benedik
dos.
“
Teisingas
atsakys
jums
net
Į
tokius
klausimus,
ku
toro sūnūs), gimęs 1896, samdi tas (Benedikto sūnūs), 20. ūki
Vietininkas?
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
nys, Kėdainiai.
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
ninkas,
Brazai.
Kuršėnai.
i
8148.
Pečiulienė
Broniškaitas
” išaiškintąs.
PARAŠĖ KUN. VALADKA
8196.
Petkevičius,
Jonas(Jur
jte,
Jadvyga
(Juozo
duktė),
gištai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
SKYRIUS 1. Aiškinama laitai ir aplinkybes kada i Pasaulį atėjo
gio sūnūs). 40, samdinys, Jur
įmusi 1897. šeimininkė.
Kristus. Pagoniška tų laikj \ienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
Ką reiškia, meilė ir iš kur ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
barkas.
nuskriaustoms minioms.
reina ?
8149.
Pečiulytė,
Lidija
(Leo

lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. 12) Antijochijos bažnyčia
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis*
8197. Petkevičius, Juozas
kad galimo, ir “Teisinga? Patarėjas”
nardo duktė), 15, mokinė.
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
Ką
reiškia
“
pirmosios
naktie?
tei

(3, Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
(Juozo sūnūs), gimęs 1919.
8150.
Pečiulytė,
Izabelė
(Leo

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
SKYRIUS Ui. Ar Jėzus Kristns buvo Romos Katalikas*
Virbalis.
ir dvarponiai ?
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
nardo duktė), gimusi 1923. mo darbininkas.
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
Ka reiškia š’iubinis žiedas? Balta
kad ir labai nori? "Teisingas Patarė
8198.
Petkevičius.
Kazys
i
kinė.
minarijoj“ dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių
jaunosios šlčbė* Jaunosios šydras?
jas” ir šitą klausimą atsako.
Ryžiu barstymą? jauniems ant gal
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
8151.
Pečiura.
Vytautas.
33,
Kokius vyrus moterys myli? Ko
“Medaus Mėnuo?”
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
kias moteris myli vyrai? Arba ko
karininkas.
Vilnius.
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Kas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
PAGAUSINIMAI
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai singas Patarėjas” pasakys jums vis
8152.
Pečiura,
Mykolas,
(Juo

SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio jr jų darbai
dos?
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Jnkvisikązo sūnūs). 39, sekretorius, UteKokio amžiaus geriausia tekėti ir
‘KELEIVY’
cija ir popiežių prakeikimai.
Kas reikia žinoti, kad vaikai butų
vesti
?
ina.
sveiki ir gražus? Kaip turi uzsnau
SKYRIUS VIL Romoe bažnyčios nuopelnai Franeuzijai lS9fi m
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurio* ta revoliucija iššaukė
!
8153.
Pečiura.
Juvencijus
to nepa-uko jauniems nei tėvai, nei ginti kudikj?
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
(Mykolo sūnūs). 8. mokinys.
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
SKYRIUS VIII. šiandienini* supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
8154.
Pečiura.
Juozas,
65,
Kodėl kunigams turėtų būt už
gyvenimo
laime
ar
nelaimė.
Bet
ką
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai tr pa- .
drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo j
darbininkas.
Utena.
kalus?
gas Patarėjas.”
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas, i
8155.
Pečiūrienė,
Paulina
(Ka

į visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba
Gimdymo
Kontrolės
Klausi

KIEK VIENAM ROMOS K ATAUK UI reikėtų perskaitę tų t
Patarėjai" atsako aiškiai ir nieko
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
zimiero
duktė),
38,
mokytoja.
knyga, nes joje ra* daug reikalingų dalykų ir geriaosiai gali*
neslėpdamas.
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
ausi pažint su vis* katalikiško-' bažnyčios praeitimi.
8156. Pečiūrienė. Izabelė, 60,
mas. Ir "Teisingas Patarėjas” čia
Knyga graži, sų paveikslais, 223
patiekia įdomių informacijų.
puslapių, stipriais audimo apdarais.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį «u
šeimininkė.
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislą ir tam8157. Pečiuraitė, Danguolė
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai;
sinima plačios visuomenė*, ypatingai reikėtų t* veikalų perskai
Kaip prasidėjo pasaulis 7—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kua. M Valadka.
(Mykolo duktė), 11, mokinė.
rado žmogus ant žemės ?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.
Knyga apie 230 poslapių. didelio formavo; spauda aiški,
8158. Pečiulytė, Gražina (Pe
Teisingo
Patarėjo
” parašymui
buvo
sunaudoti
tokie mokslo
vei
sidabrinėm raidėm įspausta* knyAudimo viršeliais,
tro duktė). 7, Žagarė.
gos vardas, KAINA $2.00
kalai,
kaip
VVellso
“
Pasaulio
Istorija,
”
Jordano
“
Evoliucijos
Pagrin
8159. Pečiulis, Mintautas (Pe
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
Tvirtais popieroe virėeUari. kaina SI.25.
tro
sūnūs),
3.
Šiauliai.
liucija,“ D-ro Gatės “8exual l'hrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
Galima gaut
au* >rių, sekančiu adresu:
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisingą
8160. Pečiulis, Petras. 35, mo
KEV. M. VALADKA.
R. D. 2, DALTON. PA.
Patarėją.’
kytojas, Žagarė.
Taipgi galima
knygų nuordyta kaina ir
8161. Pečiulienė. Paulė (Jo
KELEIVIS
no
duktė),
34,
mokytoja.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
KELEIVIO" KNYGYNE
I 8162. Pečiukonis, Jonas (Ka | kalno*
jetono sūnūs), gimęs 1905, Vil
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS
Li nius.8163. Pečkaitienė - Račylaitė,

TEISINGAS PATARĖJAS

vų?

Norint,
kad pagarsinimas tilptų
GREIT,
reikia priduoti
garsinimų
Mnlnlstracijo* nevėHau
PANE DE
LIO VAKARO. Siunčiant per paS| tą, reškia pasiusti IS anksto, kad pa staktų mus nevėliau kaip panedėly.
Vėliau gauti garsinimai į tos
sąvaitės numeri nespėjama
pataikad
garsinimas
netuslCrukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
reiki* alųatl ir pinigus.

DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
ar kitokį parengimą, trumpa prane
šimą patalpinam už S1.00. Už d>dee- h
nlua garsinimus skaitoma nuo colio. II

Už pajioėkc; mus darbininkų, par. H
davimus Ir kitokius smulkius prane- j
Simus, kakta 2c. už žodi. Štampe*,
mėm raidėm antgalvls—1Sc. extra.

gaut tų

prenumeratoriams
už
I papalkojlmus giminų Ir draugų, kai.
na 1c. už žodi. Mažiausio paJieSfco| Jimo kaina S5c.

Norint
pa, elkotl
au
paveiksiu,
I reikia pasiųst fotografiją Ir klaust !,
KELEIVIS,

*26

»ROAOWAY

SO. BOSTON. MASS.

I

KELEIVIS,

Aštuntas Puslapis .

SO. BOSTON.

PIRKIT KARO BONDSUS IR ŠTAMPAS

No. 15. Balandžio 7 d., 1943 m.

Reikia

Socialistų Rajono kon
Motery* ruošia vakarėlį
savanorių.
ferencija.
Raudonojo Kryžiau*
Lietuviai, Amerikos pilie-:
naudai.
Ateinanti nedėldienį, 11
nuo
metų
žiaus. kurie gali ir nori daly- balandžio d., kaip 11 iš ry- Dorchesterio Lietuvių Mo
vauti kariškuose pratimuose o, “Keleivio” name. 636 terų Kliubas 10 balandžio
8roadway. įvyks Lietuvių ruošia vakarą su “whist
vakarais nuo
SCENOJ PASTATYTA
■
iki 10 valandos, yra kviečia- Socialistų Sąjungos VI Ra pa re” Amerikos Raudonojo
vynės” redaktoriui ir auto
“OP, OP, NEMUNĖLI.”
stoti savanoriais į Massa- jono konferencija. Delega- Kryžiaus naudai. Vakarėlis
riui “Op, op. Nemulėlio,*’
chusetts State Guard. Val- lai. prašomi atvykti paskirtu rengiamas Emery Hallėj.
už jo draugiškus linkėjimus
Publika sumetė $74 Raudo
džia duoda nemokamai uni aiku, kad lygiai 11 valandą 1436 Dorchester avė. Pra
ir
už
jo
leidimą
sulošt
jo
najam Kryžiui.
formas. ginklus, patalpai kalėtume pradėti posėdį.
Į džia 8 valandą. Rengėjos
veikalą, kuris suteikė dau
Pereitą sekmadieni įvyko geliui smagumo.
Komitetas, j kviečia visus.
pratimams ir apmoka kitai
pp. Minkų metinis vakaras.
išlaidas.
Steponas Minkus.
Stinga mokytojų.
Jų radijo korporacija kas
Massachusetts legisliatuAteikite į Company F,
met rengia panašų vakaią, Nemėtykit šiukšlių j gatves.
Švietimo organai susirū ros politikieriai nutarė pa
South Armory, lrvington
kaip ir padėkavonę tiems Paskutiniais laikais Bostost.. Bostone, antradienio va pinę, kad Naujoj Anglijoj kelti sau po $360 algo3 me
profesionalams, biznieriams tono gatvės pasidarė labai
kare tarp 7:30 ir 8:30 va stinga mokytojų. Merginos tams.
ir draugams, kurie remia jų apleistos. Pilnos duobių ir
landos. Gatvėkariais važiuo raginamos mokintis pedago
vedamą radijo valandą.
dami išlipkit ant Copley gijos. kad galėtų paskui mo- j
Radijo programa,
šiukšlių. Ypač daug šiukšlių
Vakaras įvyko South Bo ir purvo darbininkų apgy
skvero, o tenai bile kas nu kinti vaikus.
Lietuvių Radijo Korporastono Municipal Buildinge. ventuose distriktuose. Laikrodys kur yra lrvington st. ir
. .
~
.
! eijos programa duodama iš
Žmonių buvo nemaža, nes įaščiai pradėjo kelti protes
South Armory.
Adv. Grigalius tun gerą WORL stoties, 950 kilocikskelbimas ėjo gana platus. tus. Tada kilo klausimas, iš
tamybą.
|Uų
Sudalykime nors vieną j
Vakaras susidėjo iš vai kur- tos šiukšlės imasi? Iš
lietuvių kuopą prie Massa-' Jonas Grigalius yra jauSekantį sekmadienį, bai.
dinimo ir dainų. Buvo sta- aiškinta, kad krautuvninkai
chusetts State Guard.
nas advokatas, bet jam ge- n d., nuo 9:30 iki 10:30 iš
tomą operetė Op, cp. Nekbobįe biznieriai šluoja
Lt. John J. Roman i ai sekasi. \ isų pirma ma- ryto programa bus tokia:
munėli.” Pats lošimas, tei savo krautuves tiesiai į gatmajoras Tobin buvo pasky- * L Muzika.
singai sakant, išėjo silpno- ve§ Pakilęs vėjas
šiukš.
ręs jį į miesto korporacijos; £ Dainininkė Marijona
Barčiai įrengė modernišką
kai. Gal būt. tas pnklause. jes b. pOpiergalius nešioja
advokatus; vėliau jis buvo;Yanušiutė iš So. Bostono,
grožio salioną.
daugiau nuo lošėjų, o gal n oru, apverčia automobilius,
priskirtas prie Boston Housri 3. Pasaka apie “MagduKarolina Barčienė su sa ing Authority superkamų
nu® Paties
prigiuda į tarpdurius ir tt.
vo vyru įsitaisė labai pato namų rekordams tikrinti; 'Prašom parašyti atvirutėj
Op. op. Nemunėli yia
yra įstatymas,
gų
modemišką grožio salio dabar, kai tas darbas prie savo jspudSius ir prisiųsti
nesenai parašytas veikalas,
griežtai draudžia mėturi penkias scenas arba ak- tyt * gatvę popiergalius ienną nuosavame name po nu Housing Authority pasibai- siuo adresu: W0RL, Lithmeriu 738 Broadvvay. Jų gė, miesto majoras vėl pasi- uanian Program, 216 Tretus. Paėmus visą kaitų, J15 į tagalius, vinis,
sąšlavas,
ištaiga pavadinta Casper’s kvietė adv. Grigalių į mies- R-lOnt st., Boston, Mass.
vaizduoja ramų gyvenimą.;skuduius arba berti nele.
karo tragediją, po karo tar-į nus Todėi poiicijai dabar
Beauty Pailor. Jiedu abudu to įstatymų departamentą.
U. S. Trccaury Dcpartsru*
§. Minkus.
ką ir vėl ramų gyvenimą. išakyta prižiūrėti, kad tas
sunkiai
dirba
ir
jiems
gerai
Kiekvienas amerikonas ad-_______________ _______
—Courtesy AT. Y. DAILY M1R&0K
Lošime yra keliatas neblo įstatymas butų pildomas.
sekasi.
vokatas skaitvtu sau didele ----------------------gų dainelių.
_Kas bus sugautas šluojant į
Musų Amerikos valdžia gal jau nebus. Už 10 metų
garbe į tokią vietą Įsigauti, j J)Įį J)
sunkų
karą.
Jai
reikia
gal
bus
nedarbas
ir
pinigas
Massachusetts
italu
SūriKaip teko girdėti, tai pats jeatVę~ sąšlavas metant ix>. veda
Jaunam musų lietuviui tai |
7 1 • 1
• •
’T' *
3 1
1 1 . • •1 v•
m ••••••
v •v • >
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
veikalas reikėję daug keisti. pįera<" ar kitokias šiukšles labai daug pinigų. Taip pi- bus labai reikalingas. Taigi vienijimas praneša išpirkęs yra juo didesnė garbė.
ir nuo 7 ild 8.
kad pritaikius lošimui —bas bus traukiamas atsako n^?ais 5tatomi tankai ir or- kaip tik tada valdžia ir grą- karo bonų $1,250,000 sumai,
operetei.
!™-kan
506 BRQADWAY
.Tek TRObridge 6330
,mybėn ir
ir baudžiamas. Pilti
Pilti :’aiviai, gaminami ginklai ir žins mums tuos pinigus, ku------------------------------------ANT RENDOS
Kadangi lošimas ėjo ne Paplavas i gatvę taipgi ne-Į aPluniS1‘ia' Fabrikai dirba riuos šiandien busim įdėję
SO. BOSTON,
arena ir nakti. Darbininkai i karo bondsus. Kas dabar Butas antram aukšte. -1 kambariai, Dr. John Repshis
pagal originalą, tai apie au valia.
Telefonas: SOUth
pažas, maudynė ir vandens
loždi’ba
-------- gaus
_ - pečius,
toriaus kurinį netenka kal
įjidytuvas. Kreiptiss pas—
(REPŠYS)
S. Petka uskas
Taigi valdžia prašo nors de- Š500; o kas įdės $750, tas
bėti.
LIETUVIS GYDYTOJAS
Juodoji rinka parduoda
South Boston.
331 Broadvvay,
Valandos: 2-4 ir 6-8
šimtdali to uždarbio įdėti r gaus atgal visą $1,000. GeScena taipgi nebuvo vei
mėsą be kortelių.
TeL ŠOU 280*
Nedėliotais
ir Šventadieniais;
kalui pritaikyta — per visus Lietuviai mėsininkai pe Karo Bondsus ar Štampas, resnio ir saugesnio investANT RENDOS.
nuo 10 iki 12 ryto.
DAKTARAS .
. J .
...................
5 aktus tas pats kambarys reitą subatą uždarė savo Kiekvienas turėtu nusistatv- mento nėra.
278 HARVARD STREET
Taigi nuo SIOS savaites modernišku įtaisymu. bet yra daug kamp. Inman st arti Central skv.
ir tas pats stalas.
J. L. Pasakarnis
krautuves anksti popiet, ne: ti kas Sąvaitę desimtą dali
hnnd- žemės; gali sodint bulves ir laikyt
CAMBKIDGE, MASS.
tuos bond- pradėkit pirkti ., karn
Vaidintojai nemokėjo ge neturėjo mėsos. Tuo tarpu 935,0 algos jdėti Į ti
_ • ,- ,
• vištas. Visi kiti aplinkui laiko. RenOPTOMETRISTAS
rai savo rolių ir vietomis Bostono žydeliai mėsos tu- sl:s‘ Tal bus PaskoIa mu3« sus, kas Sąvaite įdedami dos tik $16 mėnesiui. Kreiplrities:
18 Wood»ard st.,
South Bostone,
nežinojo ką kalbėti, arba rėjo tiek daug, kad parda valdžiai. Vėliau ji tuos pini- bent po 10 procentų Savo prasideda
nuo Dorchester st, netoli
TEL. ŠOU 2712
>17)
Raitojo tuos pačius monolo vinėjo ją be kortelių “_v„:gu? atiduos. Ir atiduos su uždarbio. O kas gali, tegul Auo Andrei skvero.
įdeda ir, • daugiau.
gus. Tų monologų buvo per imdami daug mažiau “poin gerais nuošimčiais.®
• ♦ i . Remkime
«•
daug ir jie labai nuobodus. tų,’’ negu valdžios nustaty Šiandien pinigų yra. Bet savo šalį ir kartu taupykime
A. J. NAMAKSY
Vienu žodžiu, per maža bu ta. Mat, valdžios yra patvar- už 10 metų tokių uždarbių;savo pinigus ateičiai.
Real Estate tt lasomam
vo veikimo.
<yta, kad jeigu mėsai gręsia Padidino pašalpą pa var- ! Elektros kėdė ar amžinas
Pertraukos tarp aktų bu sugedimas ir ją reikia greiVartoja vėliausios konstrukcijos
414 W. BROADWAT
X-RAY Aparat*.
geliams.
i
kalėjimas.
vo perilgos. O blogiausia, ai parduoti, tai mėsininkai
SOUTH BOSTON. MASS.
Pritaiko Akinius.
Office Tel. So Boston 0948
kad tose pertraukose nebu gali parduoti ją už mažiau
Dr. Leo J. Podder
Eidamas miesto valdybos' Massachusetts legisliatuVALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
Res. 37 ORIOLE STREET
vo muzikos. Buvo jaučia “pointų.” Taigi žydeliai, nutarimu, majoras Tobin šį Į ros rūmai priėmė bilių, kuIi Lenin*ra4a.
VVest Rozbory, Mus.
534. BROADVVAY.
Specializuoja Vyrift* ort*a«
ma nejauki tuštuma.
kurie palaiko “juodąją rin- panedėlį įsakė pakelti mies- riuo
pataisomas mirties
TeL Parlnray 1233-W
sUpnijine. Gyvenimo
SO. BOSTON, MASS.
Vienoj pertraukoj p. S. ką,” tuo pasinaudodami ir to pavragėliams mokamą bausmės Įstatymas ta pi ne
moter*. Moter* ir Vyr* I
Kraujo ir Ošo* TŽgm.
Mockus pranešė, kad yra paleido savo mėsą lengvo- pašalpą, nes pragyvenimui me. kad pirmojo laipsnio
Valandos: nao 19 ika 12
atvykusi Raudonojo Kry mis sąlygomis. Kortelių jie pabrangus jiems buvo jau žmogžudystės bylose prisaiano 2 iki 4. aa^7 S • i
žiau? atstovė, kuri tars Į sve mažai reikalavo, bet kainas,sunku išsiversti.
189 HUNTINGTON
kintujų suolas galėtų rekoBOSTON. MASS- čius kelis žodžius. Ji paaiš upo dideles.
i Pavieniui pavargėliui iki meiduoti kaltinajam vieną
Tel. Common'<«atth 4&7t,
Saitas
Permanent
Wave
kino apie Raudonojo Kry Kad šita raketa išnaiki- j šiol buvo mokama $5.50 į iš dviejų: arba elektros kė(Cold Ray Permanent)
žiaus veiklą ir paprašė au nus, valdžia dabar įsakė,(sąvaitę, o dabar pakelta iki dę. arba kalėjimą iki gyvos
♦TeL 28624
Gyr. 21122
kų. Publika sumetė $74 su kad kiekvienas mėsininkas j $6.50.
Dviem asmenims, galvos. Pagal dabar esamą
; DrJoseph A.Gaidis
centais. Tuo buvo užbaigta turėtų savo krautuvėj iška- kurie gyvena krūvoje, pa- įstatjTną musų valstijoj pri
South Bostonui paskirta bintą kainoraštį.
OPTOMETRISTAS
keliama nuo $7.32 ” iki $9 saikirtujų suolas į bausmės
Valzado*: 9 Iki 12
Raudonojo Kryžiaus kvota.
blausimą nesikiša: jis tik
Nuo balandžio 15 dienos per sąvaitę.
nao 2 Iki I,
Malonu, kad tą “mazsrą už Įneina galion naujos kainos
Trijų žmonių šeimyna iki nubalsuoja, ar kaltinamas
,
noo 7 iki 9.
Seredom t iki 12
rišo lietuviai,’’ pareiškė p mėsai.
šiol
gaudavo
$9.49
per
sąasmuo
y
a
kaltas,
ar
ne.
Brangiausia mėsa
ir sįisitern*.
Mockus.
'
skiria paAKIU DAKTARAS
DUS5 “porterhouse steak.” vaite, o dabar gaus $11. Gi Bausmę teisėjas
“Kel.” korespondentas. kurriai nustatoma 61 centas i ketui iu galvų šeimyna gausigal įstatyr ą.
i Ištaiso defektuotas akis ir tinka{ mu laiku sugrąžinu švies*. Uegtvarui. Vadinamas “sirloin ($13, vietoj $11.23.
i žeminuoju ir priskiriu akinius.
DĖKOJA.
rieikas” (su kaulu) kainuosi Bostone via 4.030 pavie- Rusijos moterys jurininke?
114 Summer Street,
Bostone.
Lietuvių Radio Korpora 17 centus svarui. Avies šlau- niu pavargėliu. 330 porų ir
LAWRENCE» MASS.
cija, vadovaujant Stepunui nis—44 centai svarui. Ma- 350 šeimynų, kurioms mies
Šiomis dienomis Bostono
Minkui, nuoširdžiai dėkoja žoms bučernėms leidžiama
moka pašalpą.
gatvėmis vaikščioja rusų
DR. G. L. KILLORY
visiems, kurie atsilankė i jos imti po 1 ar 2 centu dau
--------------.moteivs urininku unifor-i
50 SCOLLAY SQUARE, Room 22
9 metų radio sukaktuvių giau.
Streikas
žvejų
priep.aukoj.
mose. Jos tarnauja rusų
BOSTON. Telef. Lafayette 2271
arba Somerset 2044-J
programų parengimą, ope Valdžia padarė da vieną
Bostono žvejų prieplau- li1rovjniu iaivuose. Jos čia,
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
retę “Op, op, Nemunėri.’’ patvarkymą, taikomą prieš koj su treikavo darbininkai atvyko sa Lujum FamsteiIR NERVŲ LIGŲ.
Municipal Svetainėj. April iuodos rinkos šmugelr.inVaL nuo 9 ryt. iki 7 vak.
’
!'
ši
panedėiį
pikietininkai
,
?.
u
D
u!1
.'.
■
;
ra
at\azia\ę»
čia.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
4-tą.
kus. Jeigu jie parduoda mė- neleido iškrauti žuvies iš!15 ^U'1JOS ka,p p,rk™°'
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